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پيشگفتار
كتابي كه هم اكنون پيش روي شماست ،حاصل تﻼش تيم آموزشي اي ـ استخدام ميباشد كه در راستاي تكميل كتاب
از مشاوره بيش از  ١٠نفر از قبول شدگان منتخب استفاده كرده است .طبق بررسيهاي صورت گرفته بر نظرات داوطلبان
آزمونهاي استخدامي ،داوطلبان از سه منظر نياز بسيار مهمي به يك كتاب جامع داشتند .ابتدا ،مشكل آگاهي از منابع براي
آمادگي در دروس عمومي مطرح شده بود .در سطح بعدي ،مشكل نداشتن پاسخهاي تشريحي و كاملِ اصل سواﻻت
آزمونهاي استخدامي مطرح شده بود و در نهايت ،مشكل نبود نكات آموزشي بسيار مهم و پرتكرار كه اساس دروس
عمومي است ،طرح شد.
با توجه به نيازهاي اساسي داوطلبان ،تيم آموزشي اي ـ استخدام تصميم بر رفع اين مشكﻼت و نيازها بر آمد .كتاب
حاﺿر ،شامل هفت فصل كه هر فصل مربوط به يك درس از دروس عمومي آزمونهاي استخدامي ميباشد ،است .هر
فصل از اين كتاب ،داراي چهار بخش است؛ اين بخشها شامل موارد زير ميباشند:
اصل سواﻻت آزمونهايي كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور تدوين گشت و برگزار شد.
اصل سواﻻت آزمونهايي كه توسط سازمانهايي غير از سازمان سنجش آموزش كشور برگزار شد.
نكات آموزشي و كليدي مربوط به درس كه بارها در آزمونها مورد سوال قرار ميگرفتند.
منابع مطالعاتي كه توسط تيم آموزشي اي ـ استخدام بررسي شد و پيشنهاد گرديد.
ﻻزم به توﺿيح است كه بخش نكات آموزشي و كليدي اين كتاب ،با دقت بسيار باﻻ درج شده است؛ به طوري كه تيم
آموزشي اي ـ استخدام در حين پاسخگويي به اصل سواﻻت آزمونهاي استخدامي ،مواردي كه طراح سواﻻت اين آزمونها
مد نظر داشتهاند را مشخص نموده است و سپس در طرح بخش نكات آموزشي و كليدي به صورت مفصل درج گرديدهاند.
البته ،در قبال نكات آموزشي ،فقط توجه به اصل سواﻻت آزمونها بسنده نشد ،همچنين تيم آموزشي اي ـ استخدام با
استفاده از مشاوره قبول شدگان منتخب آزمونهاي استخدامي ،نكات كليدي بيشتري هم به اين بخش افزود.
در هر صورت ،هيچ كتابي خالي از اشكال نيست .ما از شما داوطلبان گرامي آزمونهاي استخدامي عاجزانه تقاﺿا داريم
تا با پيشنهادها و همچنين انتقادهاي سازنده خود ،اين مهم را تكميل كرده باشيد و همچنين موجبات بر طرف نمودن
شكافهاي موجود در اين اثر را فراهم سازيد و اين پيشنهادها و انتقادهاي سازنده را از طريق ايميل به نشاني
 ebook@E-Estekhdam.comبراي ما ارسال نمائيد.
تيم آموزشي اي ـ استخدام
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بخش سوم :نكات آموزشي مربوط به سرفصل رياضيات و آمار مقدماتي

نكات آموزشي رياضيات
نكته شماره ١

مجموعهها

مجموعه عبارت است از هر دستهاي از اشياء به نام عضو كه مشخص و متمايز باشند.
زير مجموعه
هرگاه تمامي اعضا  Aعضو  Bباشند ،مينويسيم  A  Bو ميخوانيم  Aزير مجموعه  Bاست.
3.AB , BA A=B

4. AB , BC AC

1. ∅ A

2. AA

نكته :اگر مجموعهي  Aداراي  nعضو باشد ،آنگاه تعداد زيرمجموعه هاي آن  2خواهد بود.
قوانين مجموعهها
قانون

اشتراك )∩(

اجتماع )∪(

عضو بياثر

A

∅∪A

A

A∩M

هماني

A

A∪A

A

A∩A

متممها

M

A ∪ A′

∅

A ∩ A′

جابجايي

B∪A

A∪B

شركتپذيري

A∪B ∪C

پخشي

A∪B ∩ A∪C

دمورگان

A′ ∩ B′

جذب

A

شبهجذب

A∪B

نكته شماره ٢

B∩A

A∪ B∪C

A∩B
A∩ B∩C

A∩B ∩C
A∩B ∪ A∩C

A∪ B∩C

A′ ∪ B′

A∪B

A∪ A∩B

A

A ∪ A′ ∩ B

A∩ B∪C
A∩B

A∩ A∪B
A ∩ A′ ∪ B

A∩B

توان
.

.

.
.

تذكر  :١هر عدد به توان يك برابر خود عدد مي باشدa :

.

a

تذكر  :٢هر عدد غير از صفر اگر به توان صفر برسد برابر است باعدد يك 1 :

a

.
.

.

√
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٧٨

راديكالها
. √a

a

√a

0 . √a

√a

√a . a

.b

√a
√b

√a b .

√a

a
b

a
.b
b

0.

√a . √a √b

√a

√a

√b

√b
√ab

√a √b . √a

تذكر  :١اگر فرجه راديكال زوج باشد بايد عبارت زير راديكال نامنفي باشد ،تا راديكال در مجموعه اعداد حقيقي معني دار باشد
تذكر  :٢اگر فرجه راديكال فرد باشد ،عبارت زير راديكال منفي نيز ميتواند باشد.

راديكالهاي مركب:

0
نكته شماره ٤

b ,c

c

a

c

∶

a

c

2

a

√b

2

a

چند جملهاي

يك جمله اي برحسب يك متغير مانند  ،xبه صورت  ax ; a ∈ R , n ∈ zتعريف ميشود .مجموع چند يكجمله اي غير متشابه را،
چندجملهاي ميگوييم.
نكته شماره ٥

عبارت گويا

P

S
Q

P
Q

Q ,R

P .R
Q .S
Q .R

S
R

P
Q

0

Q ,R

P .S
Q .R

S
R

P
Q

0

Q ,S

P
Q

S
R

P
Q

0
0

S

Q

Q

R
S

P .R
Q .S

گويا كردن مخرجها:
A √a √b
a b
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اگر 0

√b

√a

√b

√a

A
√b

معادله و نامعادله

 aباشد ،معادله يك جواب دارد اگر 0

aو0

b
a
 ، bمعادله مبهم است و بيشمار جواب دارد و اگر 0

A
√a

√a

√b

0x

b

aو0

ax
b

معادله غير ممكن )ممتنع( است و جواب ندارد.
4ac

√b
2a

b

4ac  x

b

∆0 ,

c

bx

ax
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ﻓصل اول :ريﺎﺿيﺎت و آمﺎر مقدمﺎتي

بخش چهارم :منابع مطالعاتي پيشنهادي سرفصل رياضيات و آمار مقدماتي

رياﺿيات و آمار ،شامل موارد زير ميگردد:
 .١مجموعهها

 .١٠لگاريتم

 .٢حل مسائل جبري و كسري

 .١١حد و پيوستگي

 .٣دنباله

 .١٢انتگرال

 .٤معادله خط

 .١٣مساحتها

 .٥نامعادله

 .١٤انواع متغيرهاي آماري

 .٦ريشههاي معادله درجه دوم و سوم

 .١٥شاخصها

 .٧تابع

 .١٦پيشامد

 .٨برد تابع

 .١٧نمودارهاي آماري

 .٩دامنه تابع

 .١٨رگرسيون
 .١٩احتمال
 .٢٠پيشامدها

دو كتاب در اين سرفصل بسيار مورد استفاده قرار ميگيرد:
 .١كتاب آمادگي براي آزمونهاي استخدامي رياﺿيات و آمار انتشارات اميد انقﻼب
 .٢كتاب رياﺿيات مدرسان شريف )در صورت موجود بودن زمان كافي(

ﻓصل اول :ريﺎﺿيﺎت و آمﺎر مقدمﺎتي

ﻓصل دوم :ﻫوش و اﺳتعداد تحصيﻠي

١٣٧

ﻓصل دوم :ﻫوش و اﺳتعداد تحصيﻠي

١٣٨

بخش اول :اصل سواﻻت هوش و استعداد تحصيلي )برگزار شده توسط سازمان سنجش(
 -١در هر كدام از شكلهاي زير ،ارتباط خاص و مشتركي بين اعداد برقرار است .به جاي عﻼمت سوال ،كدام عدد بايد قرار بگيرد؟
)دستگاههاي اجرايي  -فراگير دوم سال (٩٤

٢٠ (١


٣٠ (٢

٤٠ (٣

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comاگر خانههاي جدول را به صورت زير متغيير بندي كنيم

فرمول به صورت x2/x1*x4=x3
كه در شكل اول از سمت چپ داريم9/3*5=15 :
پس در آخرين شكل به صورت ?  /10*4=16كه عﻼمت سوال برابر  ٤٠يعني گزينه  ٣ميباشد.

١٠ (٤

ﻓصل دوم :ﻫوش و اﺳتعداد تحصيﻠي

١٤٨

-٢٦درست است كه احاطه شدن با واقعيت مجازي ،ترسناك به نظر مي رسد ،اما اين ترس دست كمي از واهمه اي كه اجداد ما از بلندگو و
تلگراف داشتند ،ندارد .غرق شدن در دنيايي كه واقعي نيست ،براي درك جهانهاي دور از دسترس جالب است ،اما محاصره شدن با تصاوير
و صداهايي كه همگي ساختگي اند ،اگر به قيمت پايين كشيدن كركره دنياي واقعي تمام شود ،چيزي نيست كه) .......آموزش و پرورش سال
(٩٥
 (١بخواهيم با دسته گل به استقبالش برويم
 (٢حتي از گوشه نظر اجداد بني بشر نگذشته باشد
 (٣بدون آن ،راحت بتوان به درك واقعيت عيني رسيد
 (٤خالقان آثار علمي-تخيلي جهان با آن مخالفتي داشته باشند


پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح ميباشد .بطور قطع مي توان گفت كه بلندگو و تلگراف به قيمت پايين
كشيدن كركره دنياي واقعي براي اجدا ما تمام نشده ولي محاصره شدن با تصاوير و صداهايي كه همگي ساختگي اند ،اگر به قيمت
پايين كشيدن كركره دنياي واقعي تمام شود ،چيزي نيست كه آنچنان خوشايند ما باشد و بخواهيم با دسته گل به استقبالش برويم.

 -٢٧نيوزلند داراي يكي از متفاوت ترين اقليمها و محيطهاي زيستي جهان است.و مسئوﻻن اين كشور قصد دارند تا براي حفاظت از اين
جانداران بومي اين سرزمين ،شكارچيان آنها را حذف كنند.موجوداتي مانند گربهها ،موشها ،قاقمها ،پاسامها و موش خرماها كه هيچ كدام
بومي اين سرزمين نيستند ،هر ساله ميليونها گونه بومي نيوزلند را شكار مي كنند .به همين دليل قرار است دولت نيوزلند بودجه اي  ٢٨ميليون
دﻻري براي شناسايي و ازميان برداشتن موجودات شكارچي اي كه از خارج به اين سرزمين آمده اند اختصاص دهد) .آموزش و پرورش سال
(٩٥
كدام مورد در صورتي كه صحيح فرض شود به بهترين وجه ،طرح پيشنهادي در استدﻻل فوق را تضعيف مي كند.
 (١بسياري از طرفداران حيات وحش ،با كشتار هرگونه جانوري تحت هرگونه توجيهي
 (٢كشورهاي ديگري كه با مشكلي نظير نيوزيلند روبرو بودند طرحي مشابه را
 (٣افزايش تعداد گونههاي بومي ،درصورت حذف شكارچيان آنها به ميزاني خواهد بود كه مهار آنها بودجه ساﻻنه بالغ بر  ٤ميليارد دﻻر نياز

خواهد داشت

 (٤در حال حاﺿر ،طرحهايي براي كنترل ﺿرر و زيان مالي كه برخي گونههاي بومي در صورت افزايش تعدادشان ،ممكن است به محطوﻻت
كشاورزي وارد آورند ،در دست اجرا ميباشد.


پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح ميباشد .مورد سوم اگر صحيح فرض شود از ميان برداشتن موجودات

شكارچي به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نميباشد .زيرا براي مهار جمعيت گونههاي بومي ،بودجه اي به مراتب سنگين تر بايد
اختصاص داده شود.

ﻓصل دوم :ﻫوش و اﺳتعداد تحصيﻠي

٢٢٠

بخش دوم :اصل سواﻻت هوش و استعداد تحصيلي )برگزار شده توسط ساير مجريان آزمونها(

 -١در ادامه رشته اعداد مقابل ،كدام گزينه بايد قرار بگيرد؟ ؟) ٩٧ ،٣٤ ،١٣ ،٦ ،بانك صادرات سال (٩٤
٩٨(١


١٠٦ (٢

١٩٥ (٣

٢٨٦ (٤

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح است .فرمول به اين صورت ميباشد كه " عدد  ٧ +ﺿربدر رقم دهگان"

چون  ٦رقم دهگان ندارد فقط  ٧+٦ميشود  ١٣و ساير اعداد نيز به همين ترتيب حساب ميشود.

 -٢كاري را  ٨كارگر در  ٢٠روز به پايان مي رسانند .اگر دو نفر به تعداد كارگران اﺿافه شود ،اين كار ،در چند روز تمام خواهد شد؟ )بانك
صادرات سال (٩٤

٢٥ (١


١٦ (٢

١٥ (٣

١٤ (٤

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح است .اگر  ٨كارگر در  ٢٠روز كار را تمام كنند پس  ١كارگر در ١٦٠

روز كار را تمام ميكند پس  ١٠كارگر در  ١٦روز كار را تمام خواهند كرد.

 -٣سن كنوني رﺿا ،سه برابر سن  ٦سال قبل اوست رﺿا چند سال دارد؟ )بانك صادرات سال (٩٤
١٨ (٢

٩ (١



٢٧ (٣

٣٦ (٤

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح است .اگر سن رﺿا را  Xدر نظر بگيريم پس داريم:
X=3(x-6) x=9

 -٤جدول زير مطابق قاعده خاصي تنظيم شده است .در اين جدول ،چه عددي را بايد به جاي عﻼمت؟ قرار داد؟ )بانك صادرات سال (٩٤
٥٠ (١
٣٠ (٢

٢٠

٩٠

؟

٧٠

٥٠

٣٠

٤٠ (٣

٦٠

١٠

٨٠

١٠ (٤


پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح است .حاصل جمع تمام اعدادسطر  ٢و  ٣برابر  ١٥٠ميباشد .پس لگر
حاصل جمع سطر اول بخواهد  ١٥٠شود بايستي به جاي عﻼمت سوال عدد  ٤٠قرار گيرد.

 -٥قرار است از طرح زير ،با برداشتن دو چوب كبريت ،مجموع تعداد مربع ها و مستطيل ها را به حداقل برسانيم .اين تعداد حداقل كدام است؟
)بانك صادرات سال (٩٤

٥ (١
٦ (٢

١٢ (٣
٧ (٤

ﻓصل دوم :ﻫوش و اﺳتعداد تحصيﻠي


٢٢٢

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح است .بعد از  ٥روز پس  ٦٠نفر به مدت  ٣٠روز آذوقه دارند .و اگر ٣٠
نفر به اين افراد اﺿافه شود در نهايت  ٩٠نفر داريم كه  ٣/١زمان آذوقه كمتر ميشود پس حاصل برابر  ٢٠ميباشد.

 -١٤علي بعد از انجام  ١/٣كاري اگر  ٤روز ديگر كار كند نصف كار را انجام مي دهد براي انجام بقيه كار چند روز ﻻزم است؟ )بانك مهر
اقتصاد سال (٩٣

٢٤(١


١٨ (٢

١٢ (٣

٣٦ (٤

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح است .اگر فاصله بين  ١/٣كار تا ½ كار  ٤روز طول بكشد پس  ١/٦كار
در  ٤روز انجام ميشود در نتيجه كل كار در  ٢٤روز انجام ميشود.

 -١٥نسبت اسيد در يك ماده شيميايي  % ٣است  ٦٠ليتر از اين ماده را با چند ليتر ماده بدون اسيد بايد مخلوط كرد تا نسبت اسيد مخلوط % ١
شود؟ )بانك مهر اقتصاد سال (٩٣

٨٠(١



١٠٠ (٢

١٢٠ (٣

١٥٠ (٤

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح است .اگر  ٣دهم  ٦٠ليتر را حساب كنيم  ١٨ليتر در ماده شيميايي اسيد
وجود دارد .اگر بخواهيم در محلول جديد  ١دهم اسيد داشته باشيم  ١٨را بايستي در  ١٠ﺿرب كنيم كه عدد  ١٨٠حاصل ميشود و

اگر  ٦٠ليتر ماده شيميايي را كم كنيم به  ١٢٠ليتر ماده بدون اسيد نياز داريم.

 -١٦در يك مهماني  ٢٤زوج زن و مرد شركت دارند ،هر نفر ﻻزم است خود را به هر يك از افراد ديگر معرفي كند ،جمعا چند معرفي انجام
مي شود؟ )بانك مهر اقتصاد سال (٩٣
٢٤(١


٤٨ (٢

٤٨*٤٧ (٣

٢٤*٢٣ (٤

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح است ٢٤ .ذوج ميشود  ٤٨نفر و هر نفر بايستي خود را به  ٤٧نفر معرفي

كند.

 -١٧در ادامه رشته عددي مقابل كدام عدد قرار مي گيرد؟ )بانك مهر اقتصاد سال (٩٣
؟ و  ٣٥و  ١٦و  ٧و ٣

٤٥(١


٧٤ (٢

٣٨ (٣

١٥٣ (٤

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٢صحيح است .عدد اول ﺿربدر  ١ + ٢ميشود عدد دوم – عدد دوم ﺿربدر + ٢

 ٢ميشود عدد سوم و به همين ترتيب به عدد  ٧٤ميرسيم.
-١٨مس به روي مثل دايره است به) ..........بانك ملت سال (٩٤
 (١محيط


 (٢مساحت

 (٣مربع

 (٤رياﺿي

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح است .مس و روي دو عنصر و دايره ومربع دوشكل هندسي هستند

-١٩رابطه فصل با سال مثل رابطه ) :بانك ملت سال (٩٤
 (١ماه است با فصل


 (٢روز است با هفته

 (٣چارك است با من

 (٤جزء است با كل

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح است .هر سال  ٤فصل ميباشد و من  ٤برابر چارك ميباشد.

ﻓصل دوم :ﻫوش و اﺳتعداد تحصيﻠي

٢٣٠

بخش سوم :نكات آموزشي مربوط به سرفصل هوش و استعداد تحصيلي
نكته شماره ١

تستهاي درك مطلب

در اين سؤاﻻت توانايي آزمون دهندگان ،در درك ،تجزيه و تحليل و به كار بردن اطﻼعات و مفاهيمي سنجيده ميشود .اين سواﻻت معموﻻ
شامل يك متن بلند ميباشند كه در ادامه چندين تست از متن ذكر شده مطرح ميشود .اين سواﻻت معموﻻ براي سنجش موارد زير طرح
ميگردد:
 -١درك منظور اصلي متن
 -٢نتيجه گيري منطقي از متن
 -٣يافتن يكسري اطﻼعاتي خاص و پنهان در متن
 -٤انتخاب عنوان براي متن و . ...
سرعت عمل در اين تستها و مطالعه سريع متون كليدي اصلي موفقيت در پاسخ دهي به اين نوع سواﻻت ميباشد.
مثال :محققان در حال ساخت ريز روبات هاي اجتماعي هستند كه پس از تزريق بدن انسان وارد خون وي ميشوند .برخﻼف روبات هاي

كوچكي كه صدها عضو متحرك دارند ،اين روبات ها از نژاد متفاوتي هستند و تماما از مواد شيميايي ساخته شده اند .هر يك از روبات ها،
به اندازه يك موجود تك سلولي است و از طريق رگ هاي خوني به بخش هاي از بدن كه غدد آن در حال شكل گيري اند ،دارو حمل

ميكنند .دكتر فرانتيسك استپانك ،كه به عنوان مهندس شيميدر كالج سلطنتي لندن فعاليت ميكند ،در حال كشت اولين نمونه روبات هاي

شيميايي است .وي ميگويد " سطح روبات ها به گونه اي طراحي شده كه خود را به سلول سرطاني رسانده و به آن ميچسبند .سپس به صورت

ناگهاني تعداد زيادي روبات در سلول انباشته شده و با آزاد كردن دارو ،سلول سرطاني را از بين ميبرند" همانند حشرات كه با استفاده از
فرومون ،يكديگر رابه منبع غذايي راهنمايي ميكنند ،اين ريز روبات هاي اجتماعي نيز از طريق سيگنال هاي اجتماعي با يكديگر ارتباط برقرار
ميكنند .پوسته بيروني روبات ها از منفذهاي ريزي پوشيده شده كه تعيين ميكنند چه موادي وارد ربات شوند و چه موقع محموله آن آزاد
شود .دكتر استپانك ميگويد " وقتي روبات تنهاست ،منفذهاي بسته ميماند .اما زماني كه روبات ها با يكديگر هستند و روي يك هدف قفل

كرده اند ،ناگهان غلظت مولكول آزاد شده هر روبات بيش از اندازه ميشوند و اين يك سيگنال به بقيه روبات هاست .همگي به محض دريافت

سيگنال ،منفذهاي خود را باز كرده و ماده شيميايي فعال شده را جهت خنثي كردن هدف آزاد ميكنند " با وجود ترس اوليه ،رها كردن ريز
روبات ها در بدن انسان ،روش مطمئني براي تزريق داروست .هر روبات براي سميبودن بسيار كوچك است و جمعيت روبات ها ،فقط وقتي

محموله دارويي خودرا رها ميكند كه در محل مورد نظر جمع شده باشند .دو سال است استپانك روي اين پروژه پنج ساله كار ميكند .كار
زيادي در پيش است اما او و گروهش ،تاكنون موفق به يافتن راهي براي آزاد كردن محموله هاي ريز روبات ها شده اند .ريز روبات ها را
ميتوان با هر وظيفه اي سازگار كرد .از چنين روبات هايي ميتوان براي مقابله با انتشار مواد شيميايي يا پاكسازي محيط استفاده كرد.

ﻓصل دوم :ﻫوش و اﺳتعداد تحصيﻠي
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پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح ميباشد .با توجه به اينكه هنوز سال دوم از پروژه ي پنج ساله هستند،
بنابراين نمي توان بطور قاطع در مورد نتيجه آزمايشات صحبت كرد كه اين مورد ميتواند كميخوش بينانه باشد.

نكته شماره ٢

تستهاي منطقي

متن ذكر شده در اين نوع سواﻻت معموﻻ از تستهاي درك مطلب كوتاهتر ميباشد و معموﻻ يك نتيجه گيري از متن مورد سوال واقع

ميشود .توانايي شما در استدﻻلهاي منطقي در اين نوع تستها خيلي مهم ميباشد.

در اين نوع سوالها بايستي موقعيتي را كه در هر سوال مطرح شده ،مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد و سپس گزينه اي را كه فكر ميكنيد پاسخ
مناسب تري براي آن سوال است ،انتخاب كنيد هر سوال را با دقت بخوانيد و با توجه به واقعيت هاي مطرح شده در هر سوال و نتايجي كه بيان
شده و بيان نشده ولي قابل استنتاج است .پاسخي را كه صحيح تر به نظر ميرسد.
مثال  :١هر بار كه از يك وب سايت ديدن ميكنيد نشاني  IPكامپيوتر شما را ذخيره ميكند كه ميتواند مشخص كند شما در كجا زندگي

ميكنيد و فعاليت آن ﻻينتان را نيز پيگيري كند و اين يك حركت تهاجمياما در عمل غير قابل اجتناب است ليكن اكنون يك راه حل مناسب
ياد شده است كه نرم افزار اتصال ايمن  Safe Plugنام دارد .اين اتصال ايمن ،فقط به روتر شما وارد شده و با استفاده از فن آوري TOR
شما را كامﻼ بي نام و نشان ميكند .در واقع ،اين سيستم با رمز سازي داده ها و چرخاندن آنها در چند شبكه مختلف پيش از ديدار از يك

سايت ،آنها را بي نشان ميكند .كدام مورد در صورتي كه صحيح فرض شود اتكا بر راه حل پيشنهادي در متن را تضعيف ميكند؟
 (١افرادي كه به اطﻼعات شخصي كاربران نياز دارند ،ميتوانند از فروشگاه هاي كامپيوتري اساميو آدرس آناني كه كامپيوتر ميخرند
را بدست آورند

 (٢در برخي از كشورهاي جهان ،تعداد كاربران كامپيوتري و آناني كه به اينترنت دسترسي دارند بسيار محدود است
 (٣طولي نخواهد كشيد كه فن آوري جديدي ارائه خواهد شد كه نرم افزار اتصال ايمن را خنثي ميكند

 (٤چندين سال است كه گروهي براي ايجاد يك فن آوري جديد كه بتواند جايگزين  TORشوند در تﻼش هستند.


پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح ميباشد .اگر مورد سوم صحيح فرض شود به راحتي راه حل

پيشنهادي متن زير سوال خواهد رفت .زيرا در دنياي فناوري و اينترنت اين مورد امر دوراز ذهني نيست.

ﻓصل ﺳوم :مﻬﺎرتﻫﺎي ﻫﻔتﮕﺎنه ICDL

ﻓصل ﺳوم :مﻬﺎرتﻫﺎي ﻫﻔتﮕﺎنه ICDL

٢٤٥

ﻓصل ﺳوم :مﻬﺎرتﻫﺎي ﻫﻔتﮕﺎنه ICDL

٢٤٦

بخش اول :اصل سواﻻت مهارتهاي هفتگانه ) ICDLبرگزار شده توسط سازمان سنجش(

 -١كدام مورد ،آدرس صفحات وبي كه اخيرا مشاهده كرده ايد را ذخيره ميكند؟ )آموزش و پرورش سال (٩٤
Bookmark (١


Favorites (٢

Tools (٤

History (٣

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comآدرس صفحاتي اينترنتي كه اخيرا توسط كاربر مشاهده شده درقسمت  Historyذخيره

مي گردد بنابراين گزينه  ٣صحيح ميباشد.

 -٢اگر بخواهيد بدون استفاده از ماوس ،اندازه يك پنجره را تغيير داده و يا آن را حركت دهيد ،از كدام مورد استفاده مي كنيد؟ )دستگاههاي
اجرايي  -فراگير اول سال (٩٤

Alt+Space (١


Ctrl+Shift (٢

Shift+Alt (٣

 (٤كليد پنجره روي صفحه كليد

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comجهت تغيير اندازه يك پنجره با كيبور از كليدهاي تركيبي  Alt+Spaceاستفاده مي

كنيم بنابراين گزينه  ١صحيح ميباشد.

-٣كدام دستگاه قابليت اتصال از طريق درگاه  USBرا ندارد؟ )آموزش و پرورش سال (٩٥
Webcam (١


Printer (٢

Monitor (٣

DVD Drive (٤

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح ميباشد .مانيتورها فقط از طريق پورتهاي  VGAيا  HDMIقابليت
اتصال دارند.

-٤كدام حافظه داراي سرعت دسترسي بيشتر و ظرفيت كمتري نسبت به ديگر حافظههايي است كه CPUبه آنها دسترسي دارد؟ )دستگاههاي
اجرايي  -فراگير سوم سال (٩٥

EROM (١


Cache (٢

RAM (٣

ROM (٤

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٢صحيح ميباشد .حافظه  cacheيك حافظه با سرعت دسترسي باﻻ و حجم كم

ميباشد .كه در واقع براي جلوگيري از تاخير زماني بوجود امده بين پردازنده و رم مورد استفاده قرار مي گيرد.

ﻓصل ﺳوم :مﻬﺎرتﻫﺎي ﻫﻔتﮕﺎنه ICDL
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-٣٧فرض كنيد يك پوشه را جهت تغيير نام آماده كرده و اسم آن را حذف مي كنيد و شروع به تايپ كردن نام جديد براي اين پوشه نموده
ايد.اگر كليد  Escرا فشار دهيد چه وﺿعيتي براي نام پوشه حاصل ميشود؟ )دستگاههاي اجرايي  -فراگير سوم سال (٩٥
 (١حروف تايپ شده بعنوان نام انتخاب ميشوند.

 (٢خطاي نامگذاري حاصل ميشود.

 (٣به همان نام اوليه ي خود بر ميگردد.

 (٤نام آن به  Untitledتغيير ميكند.



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح ميباشد .پس از فشردن كليد  Escبه همان نام قبلي خود باز ميگردد.

 – ٣٨در يك پست الكترونيكي ،نامههاي حذف شده ابتدا به كدام پوشه منتقل ميشود؟ )تامين اجتماعي سال  ٩٣و (٩٤
Draft (١


Trash (٣

Inbox (٢

Spam (٤

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح ميباشد .در يك پست الكترونيكي ،نامههاي حذف شده در قسمت

 Trashذخيره مي شوند.

 – ٣٩ابزار  mail mergeدر كدام نرم افزار وجود دارد؟ )وزارت نيرو سال (٩٦
visio (١


excel (٢

power point (٣

word (٤

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح است .آدرس  Mail Mergeدر نرم افزار ورد:

 portrait – ٤٠و  landscapeدر كدام تنظيمات سند در محيط نرم افزار wordقرار دارند؟ )(E-Estekhdam.com
page size (١

page orientation (٢

page margin (٣

columns (٤



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٢صحيح است .براي دسترسي به اين تنظيمات ،از برگه  ،Layoutاز گروه Page

 ،Setupابزار  Orientationرا بر ميگزينيم.

ﻓصل ﺳوم :مﻬﺎرتﻫﺎي ﻫﻔتﮕﺎنه ICDL
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بخش دوم :اصل سواﻻت مهارتهاي هفتگانه ) ICDLبرگزار شده توسط ساير مجريان آزمونها(

 -١براي عدم چاپ سند كه در صف چاپ قرار دارد بعد از انتخاب آن در پنجره  printersكه با دوبار كليك بر روي آيكون پرينتر در

 Taskbarظاهر شده است چگونه ميتوان عمل كرد ؟ )بانك مهر اقتصاد سال (٩٣
 (١از منوي  Documentگزينه  cancelرا كليك ميكنيم.
 (٢از منوي  Documentگزينه  Pauseرا كليك ميكنيم.

 (٣از منوي  Printerگزينه  Cancel all Dcumentsرا كليك ميكنيم.
 (٤همه موارد


پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح است .از همه موارد ياد شده ميتوان فرايند چاپ سندي كه در حال

چاپ است را متوقف كرد.

 -٢تايپ قسمت  //:httpدر نوار آدرس ) .......بانك مهر اقتصاد سال (٩٣
(١الزامي است

(٢فقط براي سايتهاي  com.الزامي است

(٣نيازي به تايپ نيست

(٤فقط براي سايتهاي غير  com.الزامي است.



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح است .نوشتن  Http://در نوار آدرس الزامي نيست.

 -٣براي ذخيره نمودن تصاوير در وب ،پس از راست كليك بر روي تصوير چه گزينه اي را انتخاب مي كنيم ؟ )بانك مهر اقتصاد سال (٩٣
Show picture (١

save picture as(٢

save picture(٣

history(٤



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٢صحيح است .براي ذخيره تصوير از وبگاه ،ميتوان روي تصوير مورد نظر راست

كليك نمود و سپس گزينه  Save Picture Asرا انتخاب نمود.

 -٤جهت اﺿافه نمودن يك سايت به فهرست سايتهاي مطلوب خود ،كدام يك از گزينه هاي زير انتخاب مي گردد ؟ )بانك مهر اقتصاد سال
(٩٣
Refresh (١

Home(٢

Favorites(٣

History(٤



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح است .براي آنكه صفحهاي از صفحههاي وب محبوب خودتان را باز
كنيد ،بايد منوي  Favoritesرا در نرمافزار اينترنت اكسپلورر باز كنيد و در ليست روي ميانبر ويژة صفحهاي كه ميخواهيد از آن

بازديد كنيد ،كليك كنيد .در ليست  Favoritesغير از ميانبرها شاخه هم ميتواند وجود داشته باشد .وجود شاخهها به شما كمك

ميكند تا بتوانيد ليست  Favoritesرا مرتب نگه داريد.

ﻓصل ﺳوم :مﻬﺎرتﻫﺎي ﻫﻔتﮕﺎنه ICDL
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 -١٠شبكه  Lanجزء كدام شبكه ها مي باشد ؟ )بانك مهر اقتصاد سال (٩٣
(١شبكه محلي


(٢شبكه گسترده

(٣شبكه شهري

(٤همه موارد

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح است .شبكة محلي يا شبكة داخلي يا لَن ) (LANيك »شبكه رايانهاي«
است كه محدوده جغرافيايي كوچكي مانند يك خانه ،يك دفتر كار يا گروهي از ساختمانها را پوشش ميدهد .در مقايسه با

»شبكههاي گسترده« ) (WANاز مشخصات تعريفشده شبكههاي محلي ميتوان به سرعت )نرخ انتقال( بسيار باﻻتر آنها ،محدوده
جغرافيايي كوچكتر و عدم نياز به »خطوط استيجاري« مخابراتي اشاره كرد.
 -١١انتخاب كدام گزينه باعث اتصال به اينترنت مي شود ؟ )بانك مهر اقتصاد سال (٩٣
Connect(١


Disconnect(٢

Upload(٤

Download(٣

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح است .انتخاب گزينه  Connectمنجر به اتصال به اينترنت و
 Disconnectمنجر به قطع شدن اينترنت خواهد شد Download .يعني بارگير و  Uploadيعني بارگزاري.

 - ١٢كدام يك از موارد زير براي پيدا كردن يك كلمه خاص در يك سند  Wordاستفاده مي شود؟ )شهرداري ها سال (٩١
Ctrl+F (١


Ctrl+ C (٢

Ctrl+ H (٣

Ctrl + S (٤

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح است Ctrl .و  ،Fبه منظور فعالسازي پنجره  Navigationبه كار
ميرود كه با توجه به آن ميتوان كلمه اي خاص را درسند ورد يافت.

 -١٣در محيط  ،Word 2003به منظور اﺿافه كردن يك تصوير ،به كدام بخش مراجعه مي كنيد؟ )شهرداري ها سال (٩١
Edit (١


Insert (٢

Tools (٣

View (٤

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٢صحيح است .اﺿافه كردن تصوير در محيط ورد  ،٢٠٠٣از طريق گزينه Insert
انجام ميپذيرد.

 – ١٤اگر بخواهيم در يك پاراگراف از يك سند  ، Wordبين دو كلمه يك كلمه جديد اﺿافه كنيم ،ساده ترين راه كدام است؟ )شهرداري
ها سال (٩١
 (١از كلمه دوم تا انتهاي پاراگراف را انتخاب كرده و ببريم سپس كلمه مورد نظر را تايپ كرده و متن بريده شده را بچسبانيم.
 (٢بين دو كلمه كليك كرده و كلمه مورد نظر را تايپ كنيم.
 (٣براي انجام اين كار بايد پاراگراف را مجدداً تايپ كنيم.
 (٤از ابزار  Insertكمك بگيريم.


پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٢صحيح است .با كليك روي هر قسمت از سند ورد و تايپ كلمه مورد نظر،
ميتوان نوشته اي را افزود .بنابراين ،با توجه به صورت مسئله ،گزينه دوم مناسبترين پاسخ ميباشد.

ﻓصل ﺳوم :مﻬﺎرتﻫﺎي ﻫﻔتﮕﺎنه ICDL
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بخش سوم :نكات آموزشي مربوط به مهارتهاي هفتگانه ICDL

نكته شماره ١


كليدهاي ميانبر

كليدهاي ميانبر در Excel
 :CTRL+PGDOWNاين كليد ميانبر اكسل شيت بعدي اكسل را فعال ميكند.
 :CTRL+PGDOWNاين كليد ميانبر شيت قبلي اكسل را فعال ميكند.

+CTRLكليدهاي چهار جهت اصلي :تركيب كليد كنترل با هر يك از چهار جهت اصلي باعث ميشود به آخرين بخش اطﻼعات
در جهتي كه از كليدش استفاده كرديد ،برويد .به عنوان مثال اگر شما  ١٠سطر اطﻼعات داشته باشيد و يكي از سلولهاي سطر اول

فعال باشد با استفاده از تركيب كليد كنترل و جهت پايين به سطر دهم خواهيد رفت .اين كليدها زماني كه حجم اطﻼعات شما خيلي
زياد است و براي رسيدن به اول يا آخر اطﻼعات بايد اسكرول اﺿافه انجام دهيد ،خيلي ميتواند مفيد باشد.
 :CTRL+HOMEاين كليد ميانبر باعث ميشود تا اولين سلول شيت يعني سلول  A1فعال بشود.

 :CTRL+1اين كليد ميانبر اكسل پنجره مخصوص فرمت كردن سلول را نمايش ميدهد.

 :CTRL+SHIFT+Lاين كليد ميانبر ابزار فيلتر را براي اطﻼعات شيت اكسل فعال ميكند.
 :F4يكي از مفيدترين كليدهاي ميانبر اكسل است .زماني كه شما داريد در اكسل فرمول نويسي ميكنيد با كليد  F4ميتوانيد

حالتهاي مختلف نسبي يا مطلق بودن دادهها را فعال كنيد .مثﻼً اگر مكاننماي شما روي كلمه  A1باشد و از  F4استفاده كنيد
اكسل  A1را به صورت فرمول مطلق يعني  A$1$تبديل ميكند.
 :CTRL+Tاين كليد ميانبر محدودهاي را كه در اكسل انتخاب كرديم ،به جدول يا همان  TABLEتبديل ميكند.
 :CTRL+Sهمانطوري كه اكثر شما حتماً ميدانيد اين يكي براي ذخيره كردن فايل استفاده ميشود.

 :CTRL+Nاين كليد ميانبر يك  Workbookجديد باز ميكند.

 :CTRL+Oاين كليد ميانبر پنجره اي را براي باز كردن فايل اكسل باز ميكند.
 :CTRL+Wاين كليد ميانبر اكسل  Workbookفعلي را كه در حال كار با آن هستيم ميبندد.

 :CTRL+Fبا استفاده از اين كليد ميانبر پنجره جستجو در اكسل باز ميشود.

 :CTRL+SPACEبا استفاده از اين كليد ميانبر ميتوانيم كل ستوني را كه در حال ويرايش يكي از سلولهاي آن هستيم؛ انتخاب

كنيم.

 :SHIFT+SPACEبا استفاده از اين كليد ميانبر مي توانيم كل سطري را كه در حال ويرايش يكي از سلولهاي آن هستيم انتخاب
كنيم.

 : = +ALTاين كليد ميانبر براي استفاده از قابليت  AUTOSUMاكسل استفاده مي شود .اگر تعدادي سلول رو انتخاب كنبم و
از اين كليد ميانبر استفاده كنيم اكسل به صورت خودكار جمع مقادير آنها در انتهاي سلولها اﺿافه ميكند.

 :CTRL+Bاين كليد ميانبر اكسل براي ﺿخيم كردن يا همان  BOLDكردن نوشتههاي سلول استفاده مي شود.
 :CTRL+F1با استفاده از اين كليد تركيبي مي توانيم ريبون يا همان نوار ابزار قسمت باﻻي اكسل را مخفي يا ظاهر كنيم .با مخفي

كردن ريبون تعداد سطرهايي كه مي توانيم يكجا ببينيم افزايش پيدا ميكند و مي توانيم بهتر روي كار با فايلمان تمركز كنيم.
 :CTRL+ENDبا استفاده از اين كليد تركيبي مي توانيم آخرين سلول حاوي اطﻼعات را انتخاب كنيم.

ﻓصل ﺳوم :مﻬﺎرتﻫﺎي ﻫﻔتﮕﺎنه ICDL
نكته شماره ٢٣

٣٢١

آشنايي با موتورهاي جستجو

موتور جستجو ) ،(Search Engineبه كاربران كمك ميكند تا سريعتر و بهتر مطالب مورد نظر خود را در شبكه اينترنت جستجو نمايند.
موتورهاي جستجو براي اينكه بتوانند اطﻼعات كاملي در مورد همه سايتهاي موجود در اينترنت داشته باشند ،به صورت خودكار تمام

سايتهاي اينترنتي را مورد بررسي قرار ميدهند و كلمات و عبارات موجود در اين سايتها را در يك بانك اطﻼعاتي بزرگ ،طبقه بندي و
نگهداري ميكنند تا وقتي يك كاربر در مورد يك يا چند كلمه جستجو ميكند ،ليستي از صفحات وب داراي آن كلمات را در اختيار قرار
دهد.

از معروفترين موتورهاي جستجو ميتوان به سايتهاي زير اشاره كرد:
Excite : www.excite.com

AltaVista: www.altavista.com

Hotbot: www.hotbot.com

Google: www.google.com

Yahoo : www.yahoo.com

MSN : www.msn.com

نكته شماره ٢٤

آشنايي با سرويس دهنده اينترنت يا همان ISP

امروزه شركتهاي مختلفي سرويس به اينترنت را براي اشخاص ،ادارات و شركتها فراهم ميكنند كه به آنها ،سرويس دهنده اينترنت
) Internet Service Provider (ISPميگويند .اين شركتها از طريق خطوط پرسرعت اختصاصي ،فيبرنوري ،ماهواره و  ...به اينترنت

جهاني متصل ميشوند و با تدارك تجهيزات خاص و با استفاده از روشهاي بي سيم )نظير (WiMAXو با سيم )نظير ADSL , Dialup :
و فيبر نوري( ،كاربران خانگي ،ادارات و موسسات مختلف را به اينترنت متصل ميكنند .برخي از  ISPها در محدودههاي خاصي نظير يك

يا چند شهر ،و برخي در كل كشور يا حتي چند كشور خدمات اينترنتي ارايه ميكنند.

نكته شماره ٢٥

آشنايي با صفحه خانگي مرورگر يا همان Home Page

هنگامي كه يك نرمافزار مرورگر را اجرا ميكنيم ،اين نرم افزار به صورت پيش فرض به صفحه اصلي يك وب سايت خاص متصل ميشود
كه اصطﻼحاً به آن صفحه آغازين يا صفحه خانگي يا صفحه اصلي ) (Home Pageمرورگر ميگويند .هر كاربر ميتواند وب سايت

دلخواهي را به عنوان صفحه خانگي در نرم افزار مرورگر تعريف كند .معموﻻً كاربران وب سايتي را به عنوان صفحه خانگي تعريف ميكنند

كه به آن سايت عﻼقه داشته و بخواهند با اجراي نرم افزار مرورگر ابتدا آن سايت را مشاهده نمايند.

ﻓصل چﻬﺎرم :اطﻼعﺎت عمومي و دانش اجتمﺎعي

ﻓصل چﻬﺎرم :اطﻼعﺎت عمومي و دانش اجتمﺎعي

٣٤١

٣٤٢

ﻓصل چﻬﺎرم :اطﻼعﺎت عمومي و دانش اجتمﺎعي

بخش اول :اصل سواﻻت اطﻼعات عمومي و دانش اجتماعي )برگزار شده توسط سازمان سنجش(

 -١همه پرسي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسﻼمي ايران در چه زماني برگزار شد؟ ) آموزش و پرورش(
 (١فروردين ١٣٦٨


 (٢مرداد ١٣٦٨

 (٣شهريور ١٣٦٨

 (٤بهمن ١٣٦٨

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٢صحيح ميباشد .همه پرسي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسﻼمي ايران در
مرداد  ١٣٦٨برگزار شد.

 –٢كدام عمليات ،با هدف تصرف جزاير مجنون و عبور از هور به انجام رسيد و طي آن ،فرماندهان بزرگي چون حميد باكري و ابراهيم همت
به شهادت رسيدند؟ )دستگاههاي اجرايي – فراگير چهارم سال (٩٦
 (١رمضان


 (٢خيبر

 (٣كربﻼ

 (٤فتح المبين

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٢صحيح است .در  ٣اسفند  ١٣٦٢طي عمليات خيبر ،نيروهاي ايراني توانستند به

سمت جزيره نفتخيز مجنون يورش بردند .اين عمليات اولين عمليات استراتژيك تهاجمي نيروهاي ايراني در جنگ ايران و عراق
بهشمار مي آيد .در اين زمان ،نيروي هوايي ايران زمينگير بود .اين كار دست نيروهاي عراقي را در استفاده از بالگرد براي نبرد با

ايرانيها باز ميگذاشت .با اين حال ايرانيها توانستند نيروهاي عراقي را از جزيره ٔ◌ مجنون بيرون كنند كه فاجعه ٔ◌ بزرگي براي
عراق محسوب ميشد.
 -٣ميرعماد خطاط نامي ايراني ،معاصر كدام حاكم بوده است؟ )ديوان محاسبات سال (٩٤
 (١آقا محمد خان قاجار


 (٢شاه عباس صفوي

 (٣هوﻻكوخان

 (٤مظفرالدين شاه قاجار

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٢صحيح ميباشد.ميرعماد خطاط شهير ايراني با شاه عباس صفوي معاصر بود.

 – ٤كدام يك از كشورهاي زير ،نقشي در توافق جامع نهايي هسته اي وين با عنوان »برجام« نداشت؟ )دستگاههاي اجرايي  -فراگيردوم سال

(٩٤

 (١چين


 (٢فرانسه

 (٣آلمان

 (٤ژاپن

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comدر راستاي توافق جامع بر سر برنامه هستهاي ايران و بدنبال تفاهم هستهاي لوزان ،در
سهشنبه  ٢٣تير  ١٤) ١٣٩٤ژوئيه  (٢٠١٥در وين اتريش بين ايران ،اتحاديه اروپا و گروه ) ٥+١شامل چين ،فرانسه ،روسيه ،پادشاهي
متحد بريتانيا ،اياﻻت متحده آمريكا و آلمان( منعقد شد .گزينه  ٤صحيح ميباشد.

٣٤٨

ﻓصل چﻬﺎرم :اطﻼعﺎت عمومي و دانش اجتمﺎعي
 -٣٠تهران در زمان سلطنت كدام پادشاه ،به عنوان پايتخت انتخاب شد؟ )دستگاههاي اجرايي  -فراگير اول سال (٩٤
 (١آغا محمد خان قاجار


 (٢شاه اسماعيل صفوي

 (٤نادرشاه افشار

 (٣مظفرالدين شاه

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح ميباشد ،.پس از مرگ كريمخان زند آقا محمدخان پس از نبرد سختي

كه با لطفعلي خان زند داشت بر كشور چيره گرديد و تهران را در آغاز سده سيزدهم و به سال  ١٠٢٤پايتخت خويش قرار داد.
 – ٣١قلعه دختر ،از آثار باستاني كدام شهرستان است؟ )دستگاههاي اجرايي – فراگير چهارم سال (٩٦
 (١فيروزآباد فارس


 (٣درود لرستان

 (٢ميبد يزد

 (٤نايين اصفهان

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح است .قلعه ٔ◌ دختر فيروزآباد در شش كيلومتري جاده فيروزآباد به

شيراز در دامنه كوهي مشرف به جاده قرار دارد كه پس از طي مسافتي حدود  ٣٠٠متر ميتوان به قلعه رسيد .اردشير ساساني

احتماﻻً اين قلعه را در اواخر دوران اشكانيان و زماني كه هنوز بر اردوان پنجم ،آخرين شاه دودمان اشكانيان ،خروج نكرده بود

ساخته است.

 - ٣٢محل استقرار " ديوان كيفري بين المللي" كجاست؟ )دستگاههاي اجرايي  -فراگير اول سال (٩٤
 (١ﻻهه


 (٢لندن

 (٤واشنگتن

 (٣نيويورك

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح ميباشد.

ديوان كيفري بينالمللي اولين دادگاه دائمي بينالمللي براي رسيدگي به جرايم نسلكشي ،جنايات عليه بشريت ،جنايت جنگي
است كه مقر آن در ﻻهه ،هلند قرار دارد.

 -٣٣بانكهاي دولتي تخصصي در كشور كدامند؟ )دستگاههاي اجرايي  -فراگير اول سال (٩٤
 (١تجارت – مسكن – صنعت و معدن

 (٢كشاورزي – مسكن – صنعت و معدن

 (٣رفاه كارگران – تجارت – مسكن

 (٤ملت – صادرات – تجارت



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٢صحيح ميباشد .بانكهاي كشاورزي ،صنعت و معدن و مسكن از جمله
بانكهاي دولتي تخصصي مي باشند.

 -٣٤كتاب " معاد" از آثار كداميك از بزرگان انقﻼب است؟ )آموزش و پرورش سال (٩٥
 (١دكتر شريعتي


 (٢آيت ا ...طالقاني

 (٣آيت ا ...مطهري

 (٤آيت ا ...دستغيب

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح ميباشد .كتاب با عنوان معاد هم از شهيد مطهري وجود دارد و هم از
شهيد دستغيب منتهي كتاب شهيد مطهري مجموعه سخنرانيهاي ايشان پيرامون معاد ميباشد .كه توسط شاگردان ايشان از صوت به

كتاب برگردانده شده اما كتاب معاد شهيد دستغيب تأليف مستقيم خود ايشان ميباشد.

-٣٥امامت نماز عيد فطر سال  ٥٧كه منجر به تظاهرات وسيعي عليه رژيم پهلوي شد با چه كسي بود؟ )دستگاههاي اجرايي  -فراگير سوم سال
(٩٥
 (١آيت ا ...طالقاني


 (٢شهيد باهنر

 (٣شهيد مفتح

 (٤شهيد محﻼتي

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح ميباشد .در روز  ١٣شهريور  ١٣٥٧نماز عيد فطر به امامت دكتر شهيد
مفتح برگزار شد.

٣٨١

ﻓصل چﻬﺎرم :اطﻼعﺎت عمومي و دانش اجتمﺎعي

بخش دوم :اصل سواﻻت اطﻼعات عمومي و دانش اجتماعي )برگزار شده توسط ساير مجريان آزمونها(

 -١استانداران را چه مرجع يا مقامي منصوب مي كند؟ )وزارت نيرو سال (٩٤
 (١با پيشنهاد هيأت دولت و حكم وزير كشور

 (٢با تصويب هيأت دولت و حكم وزير كشور

 (٣با پيشنهاد هيأت وزيران و حكم رئيس جمهور

 (٤با تصويب هيأت وزيران و حكم رئيس جمهور



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح است .استانداران به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران با حكم
رئيس جمهور منصوب ميگردند.

 -٢مطابق اصل نود قاونون اساسي ،هر كس شكايتي از نحوه ي كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد ،مي تواند شكايت خود را
به كدام مرجع عرﺿه كند؟ )وزارت نيرو سال (٩٤

 (١مقام رهبري

 (٢مجلس شوراي اسﻼمي

 (٣رئيس جمهور

 (٤رئيس قوه قضاييه



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٢صحيح است .اصل نود :هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه

قضاييه داشته باشد ،ميتواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسﻼمي عرﺿه كند .مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي
كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد
و در مدت متناسب نتيجه را اعﻼم نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطﻼع عامه برساند.

 -٣كدام يك از موارد زير وابسته به سازمان ملل متحد نيست؟ )وزارت نيرو سال (٩٤
 (١ناتو


 (٢شوراي امنيت

 (٣يونسكو

 (٤دادگاه بين المللي ﻻهه

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح است .ناتو از سازمان هاي وابسته به سازمان ملل متحد نيست .سازمان

پيمان آتﻼنتيك شمالي)ناتو( ،اتحادي متشكل از  ٢٦كشور از امريكاي شمالي و اروپا است كه با امضاي پيمان آتﻼنتيك شمالي در
 ٤آوريل  ١٩٤٩بين  ١٠كشور اروپايي ،كانادا و اياﻻت متحده امريكا در واشنگتن ،تاسيس شد و مقر آن شهر بروكسل ،پايتخت
بلژيك شد.

 -٤كدام گزينه در مورد موﺿع كشور ژاپن در دو جنگ جهاني صحيح است؟ )وزارت نيرو سال (٩٤
 (١در هر دو جنگ متحد آلمان بود.
 (٢در هر دو جنگ مخالف آلمان بود.
 (٣در جنگ جهاني اول عليه آلمان و در جنگ جهاني دوم متحد آلمان بود.
 (٤در جنگ جهاني اول متحد آلمان و در جنگ جهاني دوم عليه آلمان بود.

٣٨٤
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پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح است .كميتههاي انقﻼب اسﻼمي اولين سازمانهايي بودند كه پس از
انقﻼب در  ٢٣بهمن  ١٣٥٧پس از پيام آيت اﷲ خميني تاسيس شد .اين سازمان پس از تصويب قانون تشكيل نيروي انتظامي جمهوري

اسﻼمي ايران در سال  ،١٣٧٠با شهرباني و ژاندارمري ادغام و سازمان نيروي انتظامي جمهوري اسﻼمي ايران تاسيس شد .همچنين

محمدرﺿا مهدوي كني اولين سرپرست كميتهها بود.

 -١٣حقوقدانان شوراي نگهبان چگونه تعيين ميشوند؟ )راه آهن سال (٩٤
 (١پيشنهاد رييس قوه قضاييه و تاييد رهبر
 (٢با حكم رهبر عزل و نصب مي شوند.
 (٣با پيشنهاد رهبري و تاييد قوه مقننه
 (٤با معرفي رئيس قوه قضائيه و راي نمايندگان مجلس شوراي اسﻼمي


پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح است .اين شورا از دوازده عضو تشكيل شده است كه شش عضو از اين
دوازده تن فقهايي هستند كه با حكم رهبر عزل و نصب ميشوند و شش عضو ديگر حقوقداناني هستند كه با معرفي رئيس قوه قضاييه
و رأي نمايندگان مجلس شوراي اسﻼمي انتخاب ميشوند.

 -١٤تاريخ شهادت امام حسن مجتبي )ع() :راه آهن سال (٩٤
 ٢٨ (١صفر


 ٢٥ (٢شوال

 (٣آخر صفر

 (٤آخر ذي القعده

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه ؟ صحيح است .بنابر مشهور ،شهادت امام حسن در سال  ٥٠هجري قمري رخ داد.
بيشترين نقلها درباره روز شهادت آن حضرت مربوط به روزهاي آخر ماه صفر و  ٢٨صفر است .روز هفتم صفر و حتي يكي از

روزهاي ماه ربيع اﻻول نيز به عنوان روزهاي وفات آن حضرت ذكر شده است.

 -١٥استبداد صغير مربوط به سال هاي سلطنت كدام پادشاه بود؟ )سازمان ثبت اسناد و امﻼك كشور سال (٩٣
 (١محمدشاه


 (٢رﺿاشاه

 (٣محمدعلي شاه

 (٤محمدرﺿا شاه

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح است .استبداد صغير به دورهاي يك ساله از تاريخ سياسي ايران اطﻼق

ميشود كه از تير  ،١٢٨٧با به توپ بستن مجلس شوراي ملي توسط محمدعلي شاه آغاز گرديد و در تيرماه  ١٢٨٨با فتح تهران توسط
مشروطهخواهان و پناهنده شدن محمدعلي شاه به سفارت روسيه پايان يافت .در اين دوره عدهاي از روزنامهنگاران ،نمايندگان مجلس

و آزاديخواهان دستگير و اعدام شدند يا از تهران گريختند ،اما با مقاومت مشروطهخواهان ساير شهرها خصوصاً مجاهدين تبريز،
نهضت مشروطه زنده ماند و سرانجام با حركت مجاهدين تبريز و گيﻼن و نيز مشروطهخواهان ايل بختياري به سمت تهران و فتح

پايتخت اين دوره پايان يافت .پس از فتح تهران مشروطهخواهان با صدور بيانيهاي محمدعلي شاه را از سلطنت عزل و فرزند خردسالش
احمد ميرزا را به جاي او منصوب كردند.

٤١٢

ﻓصل چﻬﺎرم :اطﻼعﺎت عمومي و دانش اجتمﺎعي

بخش سوم :نكات آموزشي مربوط به اطﻼعات عمومي و دانش اجتماعي
توجه :اعداد داخل پرانتز حاكي از شماره ماده قانون اساسي است.
نكته شماره ١

كليات قانون اساسي

 ١٧٧اصل دارد و از طريق همهپرسي در سال  ١٣٥٨تصويب شد ١٠) % ٩٨/٢ .و  ١١فروردين (١٣٥٨
 ١٢فروردين :روز جمهوري اسﻼمي ايران.

پايههاي نظام اقتصادي كشور :بخش دولتي )نه عمومي( – تعاوني – خصوصي.

اقليّتهاي ديني به رسميّت شناخته شده :زرتشتي  -كليمي  -مسيحي.

فوت يكي از نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري  ١٠روز قبل از انتخابات )رأيگيري( ٢ :هفته تأخير در رأيگيري.
انتخاب رياست جمهوري جديد :يك ماه قبل از اتمام كار رئيس جمهور فعلي.
ادارهي امور كشور از طريق آراء عمومي و از طريق انتخابات و يا همهپرسي(٦) .

) (٧اركان تصميمگيري و ادارهي امور كشور :شوراها ،مجلس شوراي اسﻼمي ،شوراي استان ،شهرستان و . ...
نكته شماره ٢

اختيارات رهبري

مربوط به رئيس جمهور :عزل رئيس جمهور ،پس از حكم

ديوان عالي كشور يا رأي مجلس.

مربوط به اختﻼفات و معضلها:
 .١حل اختﻼف بين قوا و تنظيم روابط بين آنها.

 .٢حل معضﻼت غير عادي نظام :با كمك مجمع تشخيص
مصلحت نظام.

 .٣عفو محكومين :پس از پيشنهاد قوّه قضائيه.

فرمان دادنها:
 .١فرماندهي كل نيروهاي مسلح.

 .٢اعﻼم جنگ و صلح و بسيج نيروها.
 .٣فرمان همهپرسي )نه نظارت( :نظارت :شوراي نگهبان.
مربوط به عزل و نصب و قبول استعفا:

 .١فقهاي شوراي نگهبان.
 .٢عاليترين مقام قوّه قضائيه.

 .3رئيس سازمان صدا و سيما.

 .٤رئيس سازمان ستاد مشترك.
 .٥فرماندهي كل سپاه.

 .٦فرماندهي عالي نيروهاي انتظامي و نظامي.

 .٧تعيين رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح.
 .٨رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام.
تعيين كردنها:
 .١امام جمعهي استاني.

 .٢انتخاب فقهاي شوراي نگهبان.
 .٣تعيين اعضاي ثابت و متغير تشخيص مصلحت نظام.

تأييد كردنها:

 .١تأييد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي به منظور اجرا.
 .٢تأييد مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام.
شرايط و صفات رهبري:
طبق اصل : ١,٩

 .١صﻼحيت علمي ﻻزم در فقه .٢ ،عدالت و تقواي ﻻزم . ٣ ،بينش
سياسي و اجتماعي و . ...
نظارتها:

از طريق رئيس قوه قضائيه بر دادگستري نظارت دارد .سياستهاي
كلي نظام با كمك مجمع تشخيص مصلحت توسط رهبر اتخاذ
ميگردد.

ﻓصل چﻬﺎرم :اطﻼعﺎت عمومي و دانش اجتمﺎعي

٤١٨

رئيس جمهورهاي ايران:
بني صدر – شهيد رجايي – سيد علي خامنهاي  -هاشمي رفسنجاني  -خاتمي  -احمدينژاد – روحاني.

سازمانهاي تابع رياست جمهوري :سازمان ملي جوانان  -سازمان انرژي اتمي  -سازمان حفاظت محيط زيست.
راهبرد :برنامهي جامع ،منسجم و كاملي كه براي تحقق اهداف سياسي سازمان تدوين ميگردد.
اجازهي اجتماعات و راهپيماييهاي قانوني با وزارت كشور است.

مركز آمار رسمي كشور :مرجع رسمي انتشار آمار رسمي كشور.

وزارت مسكن و شهرسازي :مسئوليت تهيهي طرحهاي جامع شهري را برعهده دارد.
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مرجع تصويب طرح هادي شهرهاست.

نهادهاي عمومي غير دولتي :شهرداريها  -تأمين اجتماعي  -سازمان زندانها  -بنياد شهيد.

جامعهي مورد سرشماري عمومي نفوس و مسكن:
 .١اعضاي همهي خانوارهاي معمولي ساكن.

 .٢مؤسسه و گروهي كه اقامتگاه آنها در زمان سرشماري در ايران است.
 .٣اعضاي خانوارهاي معمولي غير ساكن كشور.

 .٤اعضاي هيئت سياسي و سفارتخانههاي خارج از كشور و افراد خانوار آنها.
سازمان مصرف تعاون شهر و روستا تحت پوشش وزارت بازرگاني است.

سازمان بنادر و كشتيراني تحت پوشش وزارت راه و ترابري است.

استاندار :در برابر وزير كشور پاسخگو است و بهعنوان نمايندهي عالي دولت است؛ و مسئوليت آن زير نظر رئيس جمهور و وزراء است.

داراي دو وظيفه است:

 .١برقراري امنيت استاني كه زير نظر شوراي عالي امنيت كشور است.
 .٢هدايت و تشكيل مرتب جلسات شوراي تأمين استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن.
نكته شماره ٢٠

تاريخ معاصر ايران

فتواي تحريم توتون و تنباكو :ميرزاي شيرازي.
آيت اﷲ كاشاني :رهبر جناح مذهبي ملي شدن صنعت نفت.

اوايل قرن نوزدهم :ظهور سياسي علماي ديني در تاريخ معاصر ايران.
نفوذ قاجار در ساختار سياسي صفويه بود.

ناسيوناليسم :ايدئولوژي مورد استفادهي رﺿاخان بعد از به قدرت رسيدن.
فدائيان اسﻼم :گروه سياسي قبل از انقﻼب بود كه گرايشهاي شديد مذهبي براي تشكيل دولت اسﻼمي داشتند.
كاپيتوﻻسيون :قانوني كه به نظاميان آمريكايي مأمور در ايران و وابستگان آنها مصونيت سياسي ميداد.
شيخ عبدالكريم حائري :بنيانگذار حوزه علميه قم.

عدم سوگند به قرآن :جزء ﻻيحهي انجمنهاي ايالتي و وﻻيتي بود.

دكترين نيكسون :براساس دكترين نيكسون ،ايران به ژاندارم آمريكا در منطقهي خليج فارس تبديل شد.
ملي شدن صنعت نفت جنبشي عليه انگليس بود.

شهيد مطهري نقد ورود جريانهاي مادي و التقاطي را بر عهده داشت.

با پافشاري شيخ فضل اﷲ نوري ،نظارت پنج مجتهد طراز اول بر قوانين دورهي مشروطه به تصويب رسيد.

ﻓصل ﭘنجم :معﺎرف اﺳﻼمي

ﻓصل ﭘنجم :معﺎرف اﺳﻼمي

٤٤٠

ﻓصل ﭘنجم :معﺎرف اﺳﻼمي

٤٤١

بخش اول :اصل سواﻻت معارف اسﻼمي )برگزار شده توسط سازمان سنجش(

 -١تفاوت بين جهان بيني و جهان احساسي چيست؟ )آموزش و پرورش سال (٨٩
 (١جهان بيني مختص انسان و جهان احساسي مختص ساير جانداران است
 (٢جهان بيني از مشتركات انسان و ساير جانداران و جهان احساسي مختص انسان است.
 (٣جهان بيني مختص انسان و جهان احساسي از مشتركات انسان و ساير جانداران است.
 (٤تفاوت اساسي با يكديگر ندارند.


پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح ميباشد .در جهانبيني ،ما نسبت به كل عالم وجود به قضاوت مينشينيم،

درحاليكه در جهانشناسي در مورد تك تك پديدهها )مانند مساحت كره زمين ،فاصله زمين از خورشيد و (...بحث ميكنيم.
 -٢اين كﻼم اميرالمومنين عليه السﻼم با كدام عبارت هم معني است؟ )دستگاههاي اجرايي  -فراگير اول سال (٩٤
" خدا رحمت كند كسي را كه بداند از كجا آمده ،در كجاست و به كجا مي رود".
 (١خداي متعال شناخت خير و نيكي و گرايش به آن و شناخت بدي و بيزاري از آن را در ما قرار داده است.
 (٢هر كس در خود مي نگرد يا به تماشاي جهان مي نشيند ،خدا را مي يابد و محباش را حس مي كند.
 (٣ارزش هر كس به درك و فهم وي از حقيقت هستي و جايگاه خود در نظام آفرينش بستگي دارد.
 (٤خداوند ما را صاحب اراده و اختيار آفريد و مسئول سرنوشت خويش قرار داد.


پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح ميباشد.در درس سوم دين و زندگي دوم دبيرستان كه در مورد آشنايي
با جايگاه انسان در نظام خلقت و ارزشهاي انسان ميباشد .چنين خوانديم كه ارزش هر كس به درك و فهم وي از حقيقت هستي و

جايگاه خود در نظام آفرينش بستگي دارد .و اين حديث از امام علي )ع( خود بيانگر اهميت شناخت انسان از پيرامون خود ميباشد.

٤٤٥

ﻓصل ﭘنجم :معﺎرف اﺳﻼمي
 –١٤فلسفه ي آفرينش و غايت خلقت ،از ديدگاه اسﻼم چيست و باﻻترين درجه ي آن كدام است؟ )دستياران ستادي سال (٩٤
 (١شكوفا شدن روح آرمان خواهي فطرت و شخصيت اخﻼقي در انسان – عبوديت و بندگي
 (٢شكوفا شدن روح آرمان خواهي فطرت و شخصيت اخﻼقي در انسان – يقين شهودي

 (٣نيل به مقام مقرب الهي و متمتع شدن انسان از رزق و نعمتهاي بيكران الهي – عبوديت و بندگي
 (٤نيل به مقام مقرب الهي و متمتع شدن انسان از رزق و نعمتهاي بيكران الهي –يقين شهودي


پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح است .در مورد فلسفه ي آفرينش از ديدگاه اسﻼم اينگونه مي خوانيم

كه :براى رسيدن به كمال نه اينكه هدف نهايى و غاية الغايات باشد بلكه هدف مقدّمى است و چون راه نزديك شدن به كمال
مطلق فقط يكى است و آن همان خط مستقيم است لذا فرمود فقط براى عبادت خلق كردم و در سوره ى »يس« فرمود صراط
مستقيم عبادت خداست; راه فقط يكى است و آن هم طريق عبوديت و بندگى خداست.

-١٥آيه شريفه »قال فبعزتك ﻻغوينهم اجمعين اﻻ عبادك منهم المخلصين« ،بيانگر كدام ويژگي پيامبران است؟ )دستگاههاي اجرايي – فراگير
چهارم سال (٩٦
 (١علم الهي


 (٢وحي

 (٣معجزه

 (٤عصمت

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح است» .قَالَ فَ ِبعِزﱠتِكَ لَأُغْوِيَنﱠهُمْ َأجْمَعِينَ«] :شيطان[ گفت پس به عزت تو

سوگند كه همگى را جدا از راه به در مى برم» .إِلﱠا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ« :مگر آن بندگان پاكدل تو را.

 -١٦آيه شريفة »إنّ في السماوات و اﻻرض ﻻيات للمؤمنين« ،به كدام يك از براهين نظم اشاره دارد؟ )وزارت نيرو سال (٩٦
 (١هماهنگي

 (٢هدفمندي

 (٣هماهنگي در كل عالم

 (٤نظم در موارد جزئي



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح است .قرآن مجيد كه معتبرترين كتاب آسماني است ،بر برهان نظم تأكيد
بسيار دارد؛ به طوري كه انسان ها را دعوت مي كند كه در خلقت پيچيده ي موجودات ،آسمان ها ،زمين و كوه ها تفكر كنند و

همچنين دﻻلت نظم بر ناظم را بديهي مي داند؛ يعني ،انسان ها با كم ترين توجهي ،اگر بخواهند ،ميتوانند دست تواناي خداوند عليم
و حكيم را در وراي پديده هاي منظم مشاهده كنند.

 -١٧آيه شريفه »الم أعهد اليكم يا بني آدم ان ﻻتعبدوا الشيطان انّه لكم عدوّ مبين« ،بيانگر كدام موﺿوع است؟ )دستگاههاي اجرايي  -فراگير
دوم سال (٩٤

 (١عمل به تعهدات ،واجب است ،علي الخصوص كه آن تعهد ،با ذات باري تعالي باشد.
 (٢شيطان ،دشمن كينه توز و قسم خورده انسان است كه او را از عمل به تعهدات ،منصرف مي كند.

 (٣عبادت شيطان ،به معناي اطاعت از دستورهاي منحرف كننده ي اوست كه با عبادت خداوند ،منافات دارد.
 (٤پرستش خدا ،نوعي خداجويي است كه به حكم فطرت ،در نهاد انسان نهاده شده است.


پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٢صحيح است" .اى فرزندان آدم مگر با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را
مپرستيد زيرا وى دشمن آشكار شماست " همانطور كه از ترجمه ي آيه هم پيداست بيانگر آن است كه شيطان دشمن قسم خورده
ي انسان ميباشد.

٤٨٥

ﻓصل ﭘنجم :معﺎرف اﺳﻼمي
بخش دوم :اصل سواﻻت معارف اسﻼمي )برگزار شده توسط ساير مجريان آزمونها(

 – ١حضرت علي )ع( چه چيزي را سودمندترين دانش معرفي كرده است؟ )راه آهن سال (٩٤
 (١خداشناسي


(٢خود شناسي

 (٣حق شناسي

 (٤همه موارد

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٢صحيح است .در معارف اسﻼمي» ،خودشناسي« سودمندترين دانش معرفي شده
است كمااينكه امام علي)ع( فرموده است» :كسيكه خود را بشناسد به سعادت و رستگاري بزرگ نائل شده است«.

 – ٢كدام يك از موارد زير از اصول دين نميباشد؟ )راه آهن(٩٤ -
 (١توحيد


 (٢معاد

 (٣نبوت

 (٤نماز

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح است .اصول دين پنج تا ميباشد :توحيد ،معاد ،نبودت ،امامت و عدالت

 – ٣نيت و قيام از . . . . .نماز است؟ )راه آهن(٩٤ -
 (١اركان


 (٢غيراركان

 (٣واجبات

 (٤هيچكدام

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح است .اركان نماز عبارتند از :نيت ،تكبير اﻻحرام ،قيام ،ركوع ،سجود
)دو سجده(

 – ٤نماز . . . .داراي  ٢ركعت و  ١٠ركوع است؟ )راه آهن(٩٤ -
 (١ميت


 (٢عيد

 (٣آيات

 (٤طواف خانه

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح است .نماز آيات را ميتوان به دو شكل خواند:
الف( پنج بار حمد  +سوره و براي هر بار ،يك ركوع
ب( حمد  +يك سوره را به  ٥قسمت تقسيم كرد و براي هر قسمت يك ركوع انجام داد.

 – ٥به فرموده امام علي )ع( با . . . . . .مي توان امام خود را ياري كرد؟ )راه آهن(٩٤ -
 (١پرهيزكار ،كوشش ،پاكدامني

 (٢پاكدامني،استقامت ،درستكاري

 (٣صبر ،استقامت  ،درستكاري

 (٤صبر ،كوشش ،پاكدامني



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح است .حضرت علي )ع( ميفرمايند :معلومتان باد كه شما تن دادن به چنين
روشي را قدرت نداريد ،ولي مرا با ورع )پرهيزگاري( و كوشش در عبادت ،و پاكدامني و درستي ياري كنيد.

 – ٦يادگيري مسايل ديني كه انسان غالبا به آن ها نياز دارد ،چه حكمي دارد؟ )راه آهن(٩٤ -
 (١مستحب موكد

 (٢واجب

 (٣احتياط مستحب

 (٤احتياط واجب

٤٨٩

ﻓصل ﭘنجم :معﺎرف اﺳﻼمي
 .٣خانواده بستر رشد و بالندگي فرزندان است و هيچ نهاد ديگري نمي تواند جايگزين آن شود.
 .٤فرزند تحكيم بخش وحدت روحي زن و مرد است
 .٥زن و مرد دوام وجود خود را در فرزند مي بينند و رشد و بالندگي او را پايداري وجود خود مي يابند.

 .٦بهداشت رواني و جسمي كودك و تعادل رفتاري و تعالي اخﻼقي وي يك خواست الهي است كه از همان ابتداي ازدواج بايد
مورد توجه قرار گيرد.

 – ١٨اگر حرمت شكني نسبت به خداوند به تدريج افزايش يابد و دامنه ي گناه آنچنان گسترده مي شود كه . . . . . . . . .به خاموشي ميگرايد.
)سازمان ثبت اسناد و امﻼك كشور سال (٩٣
 (١عقل و فطرت

 (٢عقل و حكمت

 (٣شيريني گناه

 (٤معرفت و اخﻼص



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح است .گاهى آدمى حرمت خداى خود را مى شكند ،گام در مسير ناسپاسى

مى گذارد و خود را به گناهان آلوده مى كند و از مسير رستگارى دور مى شود .گاهى نيز حرمت شكنى به تدريج افزايش مى يابد
و دامنة گناه آنچنان گسترده مى شود كه چراغ عقل و فطرت به خاموشى مى گرايد؛ در اين صورت ،جهت الهى زندگى عوض مى
شود و آدمى ،پشت به خدا ،به سويى كه شيطان وسوسه اش مى كند ،قدم برمى دارد.

 – ١٩درك فقر و نيازمندي انسان نسبت به خداوند ،كدام مورد را به ارمغان مي آورد؟ )بانك سپه سال (٩٣
 (١قوي تر و بيش تر شدن بندگي و عبوديت در پيشگاه باري تعالي
 (٢فقير بودن نسبت به خداوند ،غني بودن نسبت به انسان هاي ديگر
 (٣احساس نياز بيشتر به كسب كماﻻت در مقايسه با انسان هاي ديگر
 (٤غني بودن نسبت به انسان هاي ديگر و كماﻻتش نسبت به سابر موجودات


پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح است .انسان ها هر قدر كه به معناي حقيقي كامل تر شوند ،فقر و نيازمندي

خود به خداوند را بهتر درك مي كنند و بندگي و عبوديتشان در پيشگاه خداوند قويتر و بيشتر ميشود .به همين جهت پيامبران،
امامان و اولياي الهي بيش از ديگران با پروردگار جهان راز و نياز مي كنند و از او كمك مي خواهند و در مشكﻼت به او پناه مي

برند.

 – ٢٠بنا به فرمان الهي ،اطاعت از خدا و پيامبر )ص( و جانشينان رسول گرامي اسﻼم ،ﻻزمه كدام قسم از توحيد است؟ )بانك سپه سال (٩٣
 (١توحيد در خالقيت

 (٢توحيد در ربوبيت

 (٣توحيد در عبادت

 (٤توحيد در وﻻيت



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح است .اطاعت از هر شخص ديگرى اگر براساس اطاعت از خداوند نباشد،
نابجا و غلط است .بنابراين اطاعت از رسول گرامى او و اطاعت جانشينان آن حضرت ﻻزمه توحيد در عبادت است .زيرا حكم و

ﻓصل ﭘنجم :معﺎرف اﺳﻼمي

٥٢٥

بخش سوم :نكات آموزشي مربوط به معارف اسﻼمي
نكته شماره ١

نكات پر تكرار در آزمونهاي استخدامي

اهداف مشترك انبياء برقراري حكومت ديني و اجراي قسط و عدالت ،ايراد خطبه ها هم در نماز عيدين و هم در نماز جمعه ،قبل از

ركعات است.كفر و شرك و ارتداد سبب نابودي تمامي اعمال خير ميشود.
منافق ظاهراً با دين و باطناً عليه دين است.
فاسق خدا را فراموش ميكند و به خود فراموشي دچار ميشود.
كافر دين را چه در ظاهر و چه در باطن قبول ندارد.

باﻻترين مقام براي انسان قرب خداو راه آن عبادت است.

وﺿو صحيح است اگر قبل از تمام شدن وﺿو جايي را كه شستيم يا مسح كردهايم نجس شود.

خويششناسي سودمندترين دانشهاست) .امام علي(

هدف نهايي از آفرينش انسان قرب الهي و اولين مرتبه آن ايمان به خداست.

اخﻼق= حس نيكويي )گرايش به نيكي(

حيا ،به فرموده حضرت امام صادق )ع( نداشتن آن= بيايماني

نماز ،روشني چشم من است )پيامبر »ص«(
مطلق بودن اصول اخﻼقي بر اساس پذيرش اختيار قابل توجيه منطقي است.
اصل امكان وجوب :اين اصل با قضا و قدر الهي ارتباط مستقيم دارد.

مبغوضترين كار مشروع :طﻼق

سه بعد :هنر)زيبادوستي( ،اخﻼق )نيكويي( ،علم )دانايي(
نفس مطمئنه :مرحله تكامل انسان و بسته شدن راههاي ورود شيطان و رسيدن به حقيقت عبوديت و تحت كنترل قرار گرفتن وسوسه
هاي نفساني.

وجود كتاب الهي در ميان مردم ،به تنهايي براي تشكيل و تعالي نظام كافي نيست بلكه جامعه اسﻼمي نيازمند وﻻيت معنوي ،مرجعيت

علمي و حكومت اسﻼمي است.

حضرت علي )ع( :دوست داشتني ترين چيزها نزدتو ،آن چيزي باشد كه در حق ميانه ترين ،در عدل شاملترين و در جلب خشنودي

مردم فراگيرترين باشد زيرا خشم عمومي مردم ،خشنودي خواص و نزديكان را از بين ميبرد و رﺿايت عمومي خشم خواص را بي
اثر ميكند.
وظيفه يك مسلمان در مورد احكام دين :يا يقين داشته باشد ،يا مجتهد باشد ،يا مقلد باشد.

مهمترين اثر و نتيجه روزه تقوا و پرهيزگاري است.

نماز جمعه مظهر وحدت مسلمين و شكوه و عظمت اسﻼم است.
مهمترين وظيفه پدر و مادر :ايجاد زمينه رشد و تعالي خانواده
مهمترين وظيفه فرزندان :احسان كردن

مسافرت براي فرار از روزه در ماه رمضان مكروه است.
شك در چيز نجس ← نجس است.
شك در چيز پاك ← پاك است.

ﻓصل ﭘنجم :معﺎرف اﺳﻼمي

٥٣٢

هدايت:

رسول ظاهري :پيامبران
رسول باطني :عقل
اختصاصات پيامبران:
وحي ،معجزه ،عصمت
وحي:
-

وحي تكويني :ﻻنهسازي مورچگان )ذاتي و غريزي(

-

وحي تشريعي :عاليترين درجه وحي ،القاي معاني به قلب آنها

معجزه:
عصمت:

حجت رسالت پيامبران و گواه بر صدق آنان )آيت(
مصونيت از گناه و اشتباه در مقام دريافت ،ابﻼغ و عمل .اين مصونيت نتيجه نوع بينش عميق و درجه يقين و ايمان آنهاست.

بينش عميق )اشتباه( ،يقين و ايمان )گناه(
-

دريافت :همواركردن راه امكان هدايت.

-

تعليم :جلب اعتماد مردم به دين.

-

اجرا :الگو قرارگرفتن و عدم انجام كارهاي مخالف خداوند.

پيامبران:
اولوالعزم )تشريعي( :بطور مستقل قوانين و دستورات به آنها وحي شده و داراي ابﻼغيه وحي به مردم هستند .حضرت نوح ،حضرت

محمد»ص« ،حضرت عيسي ،حضرت موسي ،حضرت ابراهيم.
غيراولوالعزم )تبليغي( علت تفاوت در شريعتهاي اسﻼمي:
-

مقتضياتهاي زمان

سطح تعليمات

علل آمدن پيامبران متعدد:
-

لزوم استمرار در دعوت و ترويج پيوسته آن

-

رشد تدريجي سطح فكر جوامع و اقوام

-

از بين رفتن يا تعريف تعليمات پيامبر پيشين

-

آمادگي جامعه بشري براي دريافت برنامه زندگي

-

حفظ قرآن كريم از تحريف

علل ختم نبوت:

-

وجود امام معصوم پس از پيامبر »ص«

-

پيشبيني راههاي پاسخگويي به نيازهاي زمانه

اعجاز قرآن :لفظي ،محتوايي
محتوايي:
-

انسجام دروني در عين نزول تدريجي
تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت

٥٥٢

ﻓصل ﭘنجم :معﺎرف اﺳﻼمي
نكته شماره ٢

خﻼصه دروس دين و زندگي سال سوم
درس اول – هدايت الهي

نيازهاي پرتو
 .١درك هدف زندگي :انسان ميخواهد بداند »براي چه زندگي ميكند« و كدام هدف به زندگياش معنايي متعالي ميدهد.
ل
 .٢درك آيندهي خويش :انسان با عقل خود ميفهمد كه مرگ نابودكنندهي او نيست ،اما نحوه زندگي بعد از مرگ را نميداند» :مَنْ عَمِ َ
صَالِحًا مﱢن ذَ َكرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنﱠهُ حَيَاةً طَيﱢبَةً وَلَنَجْزِيَنﱠهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ«
.٣كشف راه درست زندگي :راه زندگي يا »چگونه زيستن« كه ارتباط دقيقي با دو نياز قبلي دارد ،دغدغه اصلي انسانهاي فكور و خردمند بوده
است» :إِنَّ هَذَا الْ ُقرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ «» ،مَنْ َعمِلَ صالِحاً مِنْ ذَ َكرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُ ْؤمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً«

دو ويژگي ﻻزم براي پاسخ اطمينان بخش به نيازهاي برتر:
 .١همه جانبه)جامع( :به دليل ارتباط ابعاد مختلف انسان
 .٢درست و قابل اعتماد :به دليل عمر محدود انسان كه توانايي تجربه و آزمون هر پاسخ احتمالي و مشكوك را ندارد به خصوص كه راههاي
پيشنهادي هم بسيار زياد و گوناگون است.
»صِراطَ الﱠذينَ أَنعَمتَ عَلَيهِم غَيرِ المَغضوبِ عَلَيهِم وَلَا الضّالّينَ«

 .١خواست هر انسان عاقل و خردمند از خداوند ،نشان دادن راه مستقيم سعادت است.
 .٢اگر كسي چنين خواستي نداشته باشد ،نتيجهاش سقوط در انحراف و گناه و سرگرداني و حيراني است.
»وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ«
 .١سپاس بهشتيان از هدايت الهي
 .٢رهنمون نشدن ابدي انسان به هدايت ،مشروط به عدم هدايت الهي شده است.
هدايت عمومي و هدايت خاصه
 هدايت عام :خداي جهان خالقي حكيم است :يعني هر موجودي را براي هدفي معين آفريده و آن را به سوي هدفش هدايت ميكند. هدايت يك اصل عام و همگاني در نظام خلقت است» :رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ُثمَّ هَدَى« هدايت خاصه :خداوند هر دسته از مخلوقات را متناسب با ويژگي ها و خصوصياتشان هدايت ميكند» :الﱠذي خَلَقَ فَسَوﱠى وَ الﱠذي قَدﱠرَ فَهَدى«هدايت ويژهي انسان
.١هدايت ويژه با اعطاي ابزار تفكر و قدرت اختيار :هدايت تكويني

ﻓصل ششم :زبﺎن و ادبيﺎت ﻓﺎرﺳي

ﻓصل ششم :زبﺎن و ادبيﺎت ﻓﺎرﺳي

٥٩٦

٥٩٩

ﻓصل ششم :زبﺎن و ادبيﺎت ﻓﺎرﺳي
-٩كدام گزينه معناي واژه ي " طﻼوت " است؟ )آموزش و پرورش سال (٨٩
 (١خوبي و شادماني


 (٢خواندن

 (٤خوش اخﻼقي

 (٣قرائت زيبا

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح ميباشد .در لغت طﻼوت به معناي خوبي . ،شادي ،شادماني ميباشد.

-١٠در بيت زير معناي "دم در كشيدن" كدام است؟ )آموزش و پرورش سال (٩٥
"مرا مگوي كه خاموش و دم در كش
 (١فراموش كردن


 (٢صبور بودن

كه در چمن نتوان يافت مرغ را خاموش "
 (٣سكوت كردن

 (٤بيقراري نكردن

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح ميباشد .دم در كشيدن به معناي سكوت كردن ساكت شدن خاموش

گشتن ميباشد.

-١١منظومه "مرواريد مهر " از سرودههاي كيست؟ )دستگاههاي اجرايي  -فراگير سوم سال (٩٥
 (١سهراب سپهري


 (٢رهي معيري

 (٣حميد سبزواري

 (٤فريدون مشيري

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح ميباشد .منظومه مرواريد مهر از آثار فريدون مشيري ميباشد.

-١٢از نظر نگارش فارسي ،به كار بردن كدام كلمه ،درست است؟ )تامين اجتماعي سال  ٩٣و (٩٤
 (١پيشنهادات


 (٢تاثيرات

 (٣فرمايشات

 (٤گزارشات

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٢صحيح ميباشد .كلمات پيشنهاد ،فرمايش و گزارش كه فارسي هستند براي
جمع بستند نبايد با "ات" جمع شوند ولي تاثير چون كلمه اي عربي است و از ريشه اثر ميباشد .مي تواند با "ات" جمع شود.

 -١٣مفهوم كدام بيت ،با ساير ابيات ،متفاوت است؟ )دستگاههاي اجرايي – فراگير چهارم سال (٩٦
 (١كنون بايد اين مرغ را پاي بست

نه آن گه كه سر رشته بردت ز دست

 (٢سر گرگ بايد هم اول بريد

نه چون گوسفندان مردم دريد

 (٣مگو مرغ دولت ز قيدم بجست

هنوزش سر رشته اي به دست

 (٤كنون كوش كاب از كمر در گذشت

نه وقتي كه سيﻼبت از سر گذشت



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح است .در بقيه گزينه ها اشاره به موﺿوع پيشگيري قبل از درمان دارد.

٦٠٠

ﻓصل ششم :زبﺎن و ادبيﺎت ﻓﺎرﺳي
 – ١٤آرايههاي بيت زير كدامند؟ )آموزش و پرورش سال (٩٤
يك عمر همچو غنچه در اين بوستان سرا
 (١تشبيه –استعاره


 (٢تشبيه – تلميح

خون خورده ايم تا گره از دل گشاده ايم

 (٣كنايه – ابهام

 (٤استعاره – تلميح

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح ميباشد» .بوستان سرا« استعاره از دنياست -٢ .تشبيه انسان به غنچه »يم«

)ما( در » خورده ايم« مشبه و »غنچه« مشبه به است؛  -٣خون خوردن كنايه از تحمل رنج و سختي بسيار و گره از دل گشادن كنايه
از برطرف كردن مشكﻼت است -٤ .مراعات نظير بين غنچه و بوستان.
 – ١٥بيت زير ،با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟ )دستگاههاي اجرايي – فراگير چهارم سال (٩٦
خوشا دمي كه از آن چهره پرده بفكنم«

»حجاب چهره جان ميشود غبار تنم
 (١دل رميده ما را كه پيش مي گيرد

خبر دهيد به مجنون خسته از زنجير

 (٢ميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيست

تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز

 (٣گداخت جان كه شود كار دل تمام و نشد

بسوختيم در اين آرزوي خام و نشد

 (٤ياري اندر كس نمي بينيم ياران را چه شد

دوستي كي آخر آمد دوستداران را چه شد



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٢صحيح است .جان آدم حجابي براي رسيدن به ديدار خود است با مرگ اين حجاب

برداشته ميشود و انسان به ديدار خداوند نائل ميآيد.

 – ١٦اگر بيت زير ،اولين بيت از يك شعر ده بيتي باشد ،آن شعر در كدام قالب سروده شده است؟ )آموزش و پرورش سال (٩٤
آب حيات من است خاك سركوي دوست
 (١قطعه


 (٢مثنوي

گردو جهان خرمي است ما و غم روي دوست
 (٣قصيده

 (٤غزل

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح ميباشد .در ادب فارسي به قالبي از شعر سنتي فارسي غزل ميگويند .در
قالب غزل كه معموﻻً بين  ٥تا  ١٤بيت دارد ،مصراعهاي نخست با مصراعهاي زوج هم قافيه هستند .موﺿوع اصلي غزل بيان عواطف
و احساسات ،ذكر زيبايي و كمال معشوق و شكوه از روزگار است و ابيات غزل فارسي از لحاظ مضمون داراي استقﻼلاند.

-١٧در كدام گروه كلمه ،غلط امﻼيي وجود دارد؟ )دستگاههاي اجرايي  -فراگير سوم سال (٩٥
 (١هرم آفتاب – بختر و خودخواهي

 (٢نسيان و غفلت – فلق و شفق

 (٣غمين و محزون – آراسته و متين

 (٤قرب و بُعد – جذر ومدّ



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح ميباشد .امﻼي صحيح واژه جذرومد ،جزرومد ميباشد.

٦٣٨

ﻓصل ششم :زبﺎن و ادبيﺎت ﻓﺎرﺳي
بخش دوم :اصل سواﻻت زبان و ادبيات فارسي )برگزار شده توسط ساير مجريان آزمونها(

 – ١در كدام مورد غلط امﻼيي هست؟ )بانك سپه(
 (١مردي گفت ،اي پير صد درم سنگ زرناب مي جويم
 (٢ابوالمراد جيراني مردي بود صاحب راي و صائب نظر

 (٣قبض برق خانگاه ابوالمراد به نرخ تساعدي و جز آن هيچ نبود
 (٤شايد بود كه آن عريضه باز نگريم كه تا چه شعوذه و طامات در آن نوشته است.


پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح است .نرخ تصاعدي نگارش صحيح است.

 – ٢معني كلمه كلك در بيت زير كدام است؟ )بانك سپه سال (٩٣

»حافظ چه طرفه شاخ نباتي است " كلك " تو كش ميوه دلپذير تر از شهد و شكراست«
 (١معشوقه


 (٢محفوظات ذهني

 (٤درخت

 (٣قلم

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح است .كِلك يعني قلم.

 – ٣نگارش كدام عبارت صحيح است؟ )بانك سپه سال (٩٣
 (١درست نوشته ايد ،احسن بر شما
 (٢اين مسكن استجاره اي است

 (٣عده اي با خريد نان بيش از حد تفريط مي كنند
 (٤او روز گذشته از سمت خود استعفا داد


پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح است .در گزينه اول ،احسنت و در گزينه دوم ،استيجاري و در گزينه

سوم افراط شيوه نگارش صحيح است.

 – ٤كدام يك از جمﻼت زير از نوع سه جزيي متمم است؟ )بانك سپه سال (٩٣
 (٢ايرانيان به سپاه اسﻼم مي گرويدند

 (١نثر فني طرفدار ندارد

 (٣اين كتاب بي نظير است


 (٤او باز مي گردد

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٢صحيح است .ايرانيان )نهاد( به سپاه اسﻼم )متمم( ميگرويدند )فعل(.

 – ٥در عبارت زير كدام يك از خطاهاي ويرايشي ديده مي شود؟ )بانك سپه سال (٩٣
»اگر از چسب كمتر يا بيشتر از حد معمول استفاده شود ،به صافي و شفافيت كتاب آسيب مي رسد«
 (١دراز نويسي

 (٢تكرار

 (٣كج تابي

 (٤جمﻼت ديرباب

٦٤٠

ﻓصل ششم :زبﺎن و ادبيﺎت ﻓﺎرﺳي


پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح است .سه گزينه اول به كم صحبت كردن و سكوت كردن توصيه ميكند
و مفهوم گزينه چهارم با سه گزينه اول تفاوت دارد .در اينگونه تستها به دنبال عبارت مشابه بگرديد و نياز نيست كل مفهوم همه
بيتها را بررسي كنيد.

 -١٠كدام جمله از نظر نگارش غلط است؟ )بانك صادرات سال (٩٤
 (١پيامبر )ص( فرمودند.

 (٢دل ها با ياد خدا آرامش مي يابند.

 (٣استاد از دانشمندان معروف هستند.

 (٤انسان هاي پاك رستگار مي شود.



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح است .شيوه نگارش صحيح گزينه چهارم به اين شكل است :انسانهاي

پاك رستگار ميشوند .فعل گزينه اول و سوم ،در باب احترام به نهاد است.

 -١١در تهيه پيش نويس نامه ،چرا فاصله خطوط حداقل  ١٥ميليمتر مي باشد؟ )بانك صادرات سال (٩٤
 (١به منظور خوانا بودن براي نامه نگاري رايانه اي

 (٢به منظور جاي كافي براي اصﻼحات و تغييرات

 (٣به منظور نشانه گذاري

 (٤موارد  ١و ٢



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٢صحيح است .براي تهيه پيشنويس نامههاي اداري داريم :كاغذ مناسب استفاده

شود .با خط خوانا نوشته شود .اگر بيش از حد خط خوردگي دارد ،بهتر است بازنويسي شود .فاصله خط ها با يكديگر حداقل ١٥

ميليمتر باشد ،زيرا اگر تغييرات يا اصﻼحاتي ﻻزم باشد جا براي انجام آن وجود داشته باشد .در تهيه پيش نويس به اندازه كافي حاشيه
در هر چهار طرف نامه در نظر گرفته شود كه در قطع  A4در باﻻي نامه در صفحه اول  ٤٥ميليمتر و در صفحات ديگر  ٣٥ميليمتر،

در طرفين آن سمت راست و چپ حداقل  ٣٠و در پائين نامه حداقل  ٢٠ميليمتر حاشيه اختصاص داده شود كه اين مراحل در نامه
هاي با قطع  A5پنج ميليمتر از اندازه هاي ذكر شده كمتر در نظر گرفته شود .كنترل شود امﻼي كلمات درست باشد .سعي شود

هماهنگي ﻻزم بين سخن ،موﺿوع و هدف نامه وجود داشته باشد .نشانه گذاري و آئين درست نويسي به خوبي رعايت و به كار برده
شود.
 -١٢معادل بهتر جمله »موﺿوع كان لم يكن تلقي مي گردد «.كدام است؟ )بانك صادرات سال (٩٤
 (١موﺿوع فراموش شده تلقي مي گردد.

 (٢موﺿوع تمام شده تلقي مي گردد.

 (٣موﺿوع غير ممكن تلقي مي گردد.

 (٤گزينه  ١و ٢



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح است .كان لم يكن يعني فراموش شده ،لغو شده ،بي اثر و بيهوده.

 -١٣معادل مناسب در كدام گزينه مي باشد؟ )بانك صادرات سال (٩٤
 (١حق الزمه :كارمزد – حيطه :گستره

 (٢لوازم التحرير :نوشت افزار – خارق العاده :شگفت

 (٣تهييج :برانگيختن – جديد التأسيس :نوبنياد

 (٤همه موارد



پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح است .همه موارد ذكر شده در گزينههاي يك ،دو و سه ،صحيح است.

٦٧٧

ﻓصل ششم :زبﺎن و ادبيﺎت ﻓﺎرﺳي
بخش سوم :نكات آموزشي مربوط به زبان و ادبيات فارسي

نكته شماره ١

واژگان

آ
آب :رونق ،آبرو و عزّت
آب بردن :كنايه ازآبرويكسي را بر
باد دادن
آبزن :حوضكوچك ،حوﺿچهاي

كه از چيني يا آهن و مانند آن براي
شستشو سازند.

آزگار :زماني دراز ،به طور مداوم ،تمام

وكامل

آژنگ :چين و شكنيكه به واسطه
خشم ،بر چهره و ابرو و پيشاني ميافتد.

آغاجي :نام خادم خاصّ سلطان مسعود
آغوز :شير غليظگاو وگوسفند

ابديّت :جاودانگي

آبنوس :درختي با چوب سخت و
سياهرنگ

]درزبان فارسي[٣

آتي :آينده

آكل :خورنده

آجل :آينده

آﻻله :شقايق

آحاد] :جمعِ اَحد[ ،افراد

آﻻم] :جمعِ اَلَم[ دردها ،رنجها

آخته :آهيخته ،بركشيده ،بيرونكشيده

آماج :هدف ،نشانه

آرميدن :استراحت كردن

اَبدال] :جمعِ بِدْل ،بَدَل و بَديل[

اَبَد :زمان بي پايان ]متضادّ ازل[

آفتابگردان :لبهي آفتابگيركﻼه

آذار :ماه اوّل بهار )از ماههاي رومي(

كردن

آسيب :تماس )در معني مجازي(

آبدار :تازه و باطراوت

آخراﻷمر :در نهايت ،سرانجام

اِباكردن :امتناع كردن ،خودداري

نيكمردان ،مردان خدا ،اولياءاﷲ

نوزاييده ،ماك

شده

ا

آماس :ورم ،باد

اَبْرَش :اسبي كه بر اعضاي آن نقطهها
باشد.

ابليس :شيطان ،اهريمن
اَبنا]:جمعِ اِبن[ فرزندان
اَبطال] :جمعِ بَطَل[ پهلوانان
اَثْل :درختگز
اَثنا :وسط ،حين
اجابت :پذيرفتن ،قبول كردن،

آمال] :جمعِ اَمل[ آرزوها

برآوردن

آنك] :مقابل اينك[ آنهنگام ،آنجا

اجرا :راندن ،جاري كردن ،روان

آوردگاه :ميدان جنگ ،معركه

ساختن ،جيره ،مقرّر كردن براي كسي

آرمان :اميد ،آرزو

)آورد+گاه(؛ مجازاً »جنگ و نبرد«

اجمال :خﻼصهگويي ،ايجاز

آرنگ :آرنج

آوند :معلّق ،آويزان

احتراز :دوري ،كناره گيري ،پرهيز

آز :حرص و طمع /آزمند :حريص

آهو - ١ :غزال  - ٢عيب و نقص

اَحرار] :جمعِ حُر[ آزادگان

٧٥٩

ﻓصل ششم :زبﺎن و ادبيﺎت ﻓﺎرﺳي
نكته شماره ٥

آرايههاي ادبي
تشبيه

نشان دادن همانندي بين دو يا چند پديده
اركان تشبيه :مشبه ،مشبهبه ،ادات تشبيه ،وجه شبه
مثال

بلم

آرام

مشبه

چون قويي سبك بال به نرمي
ادات

مشبهبه

/

وجه شبهه

برسر كاروان همي رفت

تشبيه

الف( بليغ :حذف ادات تشبيه و وجه شبه
ب( بليغ اسنادي :مشبه و مشبهبه با كسره به هم اﺿافه نشدهاند.
مثال

علم ،نور است.

ج( بليغ اﺿافي )اﺿافهي تشبيهي( :مشبه و مشبهبه با كسره به هم اﺿافه شدهاند.
مثال

نورِ علم
استعاره

هرگاه واژهاي به دليل شباهت كه با واژههاي ديگر دارد به جاي آن به كار رود ،استعاره پديد ميآيد .به عبارت ديگراستعاره همان تشبيه است
كه از اركان اصلي فقط يكي باقي مانده است.
الف( استعاره مصرحه :آوردن مشبهبه
مثال

با ديو ستيزه كن ديو :استعاره از جهل )جهلكه همچون ديو(...

ب( استعاره مكنيه
 -١خطاب غير انسان ) تشخيص(
مثال

اي ديو سپيد پايدربند

 -٢به كار رفتن مضاف در غير معني حقيقي )اﺿافهي استعاري(
مثال
دارد(.

پاي قلم ،دست روزگار ،روح آسمان )مضاف را از كسي عاريهگرفتهايم ،در واقع ميگوييم آسمان مثل انسان روح

 -٣آوردن مشبهبه و يكي از ويژگيهاي مشبه
مثال

به صحرا شدم ،عشق باريده بود عشق مانند باران ميبارد

نكته

هر تشخيصي ،استعاره مكنيه است.

ﻓصل ﻫﻔتم :زبﺎن انﮕﻠيﺴي

ﻓصل ﻫﻔتم :زبﺎن انﮕﻠيﺴي

٧٨٨

٧٨٩

ﻓصل ﻫﻔتم :زبﺎن انﮕﻠيﺴي

بخش اول :اصل سواﻻت زبان انگليسي )برگزار شده توسط سازمان سنجش(

1-As a teacher , if you take the time to understand your students , what motivates them , and their
)آموزش و پرورش(challenges , you ……………in a much better positions and much successful.
4) will be


3) have been

2) were

1) being

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح ميباشد .ترجمه سوال :بعنوان يك معلم اگر فرصتي براي فهميدن انگيزه
و عﻼقه دانش آموزان خود قرار بدهيد ،شما براي دستيابي به موفقيت ،در موقعيت بهتري قرار خواهيد گرفت.

2-Not everyone who takes piano lessons becomes a fine musician which shows that music requires
)آموزش و پرورش(inmate talent ………………training.
4) including


3) additionally

2) also

1) as well as

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ١صحيح ميباشد .ترجمه سوال :همه افرادي كه كﻼس پيانو ميرن نوازنده خوبي

نميشن و به اين معني كه موسيقي عﻼوه بر تمرين ،به استعداد ذاتي هم نياز دارد ) .گزينه يك به معناي عﻼوه بر(

)آموزش و پرورش( 3-There ………be someone at home; I can hear voices in the living room.
4) would


3) shall

2) must

1) will

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٢صحيح ميباشد.ترجمه سوال :بايد شخصي داخل خانه باشد ،صدايي در اتاق
نشيمن مي شنوم گزينه دوم به معناي بايد ،قطعاً )براي قطعيت بخشيدن به شنيدن صدا عنوان شده(

)آموزش و پرورش(4-I was very angry …….. myself for making such a stupid mistake in the exam.
4) with

3) against

2) about

1) for

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٤صحيح ميباشد .ترجمه سوال :من خيلي عصباني بودم براي انجام چنين اشتباه احمقانهاي

در آزمون .بعد از  ) angryبه معناي عصباني( حرف اﺿافه  withقرار مي گيرد.

5-the little boy who fell into the river couldn't swim, therefore a man jumped in the water and ….. the
)آموزش و پرورش( child.
4) accessed


3) saved

2) proved

1) throw

پاسخ كارشناس  :E-Estekhdam.comگزينه  ٣صحيح ميباشد .ترجمه :بچه اي كه تو رودخانه افتاده بود نتوانست شنا كند،
بنابراين مردي در رودخانه پريد و بچه را نجات داد.

٧٩٠

 زبﺎن انﮕﻠيﺴي:ﻓصل ﻫﻔتم

6-studies have shown that workers of various ages doing overtime can ……………chronic stress,and
mental illness. ()آموزش و پرورش
1) suffer

2) annoy

3) bother

4) damage

 تحقيقات نشان داده كارگراني كه درسنين مختلف اﺿافه كاري. صحيح ميباشد١  گزينه:E-Estekhdam.com پاسخ كارشناس



.انجام دادن ميتوانند ازاسترس مزمن و بيماري رواني رنج ببرند

7-people , even those unfamiliar with one another , tend to gather together in times of ……… )آموزش و
(پرورش
1) embarrassment

2) emergency

3) emotion

4) sophistication

 حتي آنهايي كه با هم غريبه هستند در مواقع اﺿطراري، مردم. صحيح ميباشد٢  گزينه:E-Estekhdam.com پاسخ كارشناس



.)بحراني( تمايل به كنار هم بودن دارند

8-if you want to improve your muscular ………… you need to exercise regularly ))آموزش و پرورش
1) involvement

2) evolution

3) possibility

4) flexibility

 اگر شما قصد داريد كه انعطاف پذيري عضﻼني تان را بهبود. صحيح ميباشد٤  گزينه:E-Estekhdam.com پاسخ كارشناس



ببخشيد ﻻزمه كه بطور منظم ورزش كنيد
Reading Comprehension
Good relationships between teachers and students are important for student motivation, their academic
achievement and also for teacher's well-being. Poor teacher-student relationships are related to
classroom management issues and are an important reason for leaving the profession. teachers-student
relationship develop from daily classroom interactions between teacher and students. Positive
teachers-student relationship enable students to feel safe and secure in their learning environments and
provide scaffolding for important social and academic skills. Many studies have been carried out all
over the world to study teachers-student relationship in various countries and various educational
contexts. All of these studies reported the significant and crucial role of teachers-student relationships
in education.
A recent study conducted by Jefferson (2011) revealed that teachers who showed an interest in their
students by indicating they were listening to them and understood student's needs completely and
accurately, had students who obtained higher scores on a standardized test of learning. By welcoming
and encouraging students to raise their own questions about the content or claims being discussed, the
teachers could guide students to develop habits of mind for framing and answering questions.
therefore, when a teacher creates a climate of respect in the classroom and encourages students to
generate their own ideas involving scientific ways of thinking, students are more likely to think deeply
and persist in the face of challenges.

٨٢٣

 زبﺎن انﮕﻠيﺴي:ﻓصل ﻫﻔتم
( اصل سواﻻت زبان انگليسي )برگزار شده توسط ساير مجريان آزمونها:بخش دوم

1 – only that kind of medicine will have quite a good effect on me. effect means …………… ()بانك ملت
1) pressure

2) emotion

3) influence

4) function

 به معناي تحتEffect . فقط اين نوع دارو روي من اثر داشت. صحيح است٣  گزينه:E-Estekhdam.com پاسخ كارشناس



.تاثير قرار دادن ميباشد
2 – mina was chosen for the job because she was ………………….to the others. ()بانك ملت
1) conscious

2) voluntary

3) fashionable

4) superior

. براي اين كار انتخاب شد، مينا چون برتر از بقيه بود. صحيح است٤  گزينه:E-Estekhdam.com پاسخ كارشناس



3 – we offered Maryam a ride, but she ……………….walking by herself. ()بانك ملت
1) looked for

2) insisted on

3) passed on

4) consisted of

. ما خواستيم مريم را سوار كنيم اما او اصرار بر پياده روي داشت. صحيح است٢  گزينه:E-Estekhdam.com پاسخ كارشناس



4 – we are …………….. prices on all our products so that we can sell more of them. ()بانك ملت
1) recording

2) ignoring

3) lowering

4) employing

 به طوري، ما قيمت روي محصوﻻتمان را پايين در نظر ميگيريم. صحيح است٣  گزينه:E-Estekhdam.com پاسخ كارشناس



.كه ميتوانيم بيشتر آنها را بفروشيم
5– Many building were badly ………………by the earthquake in that area. ()بانك ملت
1) damaged

2) rattled

3) caused

4) located

. توسط زمينلرزه به شدت آسيب ديدهاند، بيشتر ساختمانهاي اينجا. صحيح است١  گزينه:E-Estekhdam.com پاسخ كارشناس



6 – scientists are trying to find out when an earthquake occurs. Occur means …………. ()بانك ملت
1) include

2) continue

3) produce

4) happen

 در تﻼش هستند تا بفهمند كه يك زمينلرزه چه زماني، دانشمندان. صحيح است٤  گزينه:E-Estekhdam.com پاسخ كارشناس
. به معناي اتفاق افتادن ميباشدOccur .رخ ميدهد



٨٢٦

 زبﺎن انﮕﻠيﺴي:ﻓصل ﻫﻔتم

In many cultures , people think that love and marriage go together – like bread and butter or meat a
They think that love is a / an …(21) …. Basis for marriage and that you should love person you I get
married .In other cultures, …(22) … , a man and a woman may not even know each… (23) … their
wedding day . Romantic live is not essential to marriage in these cultures. The people …(24) … will
develop after the wedding if the marriage is a good one. Your …(25) … on love and marriage your
culture. Have you ever thought about that? What are you ideas?
21- ()بانك صادرات
1) previous

2) extreme

3) various

4) necessary

 مردم فكر ميكنند كه دوست داشتن و ازدواج، در اكثر فرهنگها. صحيح است٤  گزينه:E-Estekhdam.com پاسخ كارشناس



 آنها فكر ميكنند كه دوست داشتن يك اساس براي ازدواج است و شما بايستي.با همديگر است – مانند نان و كره و يا گوشت
. دوست داشته باشيد،شخصي را كه ميخواهيد با او ازدواج كنيد
22- ()بانك صادرات
1) whereas

2) however

3) therefore

4) whether

 در حالي كه در ديگر فرهنگها ممكن است يك مرد و يك زن. صحيح است١  گزينه:E-Estekhdam.com پاسخ كارشناس



. به منظور ازدواج ﺿرورتي ندارد، زندگي رمانتيك، در اين فرهنگها.حتي همديگر را در روز ازدواجشان نيز نشناسند
23- ()بانك صادرات
1) others

2) another

3) other

4) one another

. با توجه به پاسخ سوال قبل. صحيح است١  گزينه:E-Estekhdam.com پاسخ كارشناس



24- ()بانك صادرات
1) devote

2) examine

3) provide

4) expect

 انتظار دارند بعد از، اگر ازدواج خوبي صورت دهند، آن مردم. صحيح است٤  گزينه:E-Estekhdam.com پاسخ كارشناس



.ازدواج رشد كنند
25- ()بانك صادرات
1) views

2) senses

3) records

4) details

 جزء فرهنگ، ديدگاههاي شما در مورد دوست داشتن و ازدواج. صحيح است١  گزينه:E-Estekhdam.com پاسخ كارشناس
 آيا تا به حال به آن فكر كرديد؟ نظر شما چيست؟.شماست
26- the teacher told us that EXAM PAPERS ………………….next week? ()بانك صادرات
1) will correct

2) would correct

3) will be corrected

4) would be corrected



٨٣٩

 زبﺎن انﮕﻠيﺴي:ﻓصل ﻫﻔتم
 نكات آموزشي مربوط به زبان انگليسي:بخش سوم

ضماير موصولي

١ نكته شماره

. بعد از آن فعل ميآيد. از تكرار اسم مشخص )اسم انسان( در فاعل جمله وصفي جلوگيري مي كند:Who .١
1- The writer ………..has written this interesting story is very famous.
a) whose
b) whom
c) which
d) who *
2- The mechanic ……..is repairing the car is his friend.
a) whose
b) whom
c) who *
d) which
3- I don’t like people ……… lose their tempers easily.
a) whom
b) who *
c) whose
d) which
4- The man ………..telephoned you lives in this house.
a) whose
b) whom
c) who *
d) which
. بعد از آن فاعل ميآيد. از تكرار اسم مشخص )اسم انسان( در مفعول جمله وصفي جلوگيري مي كند:Whom.٢
1- The lady ……….. I expected hasn’t come in yet.
a) whose
b) which
c) whom *
d) what

٨٥٥

ﻓصل ﻫﻔتم :زبﺎن انﮕﻠيﺴي
دو نكته:
در موقعيت هاي غير رسمي thatكه بعد از  wishمي آيد ،حذف مي شود:
I wish I knew his name.

همانند جمﻼت شرطي نوع دوم هنگامي كه بايد از يك فعل  to beبعد از  wishاستفاده كنيم در هر صورتي )حتي اگر ﺿمير ما مفرد باشد(
بايد از  wereاستفاده كنيم ،ولي در موقعيت هاي غيررسمي از  wasبراي ﺿماير مفرد ) I, heو (sheاستفاده مي شود.
I wish I were a little thinner.
اي كاش يكم ﻻغر تر بودم.
نكته شماره ٦

 Too ،Such ،Soو Enough

كاربرد so
قبل از يك صفت )بدون اسم( به كار مي رود و مفـهوم آن صفت را تشديد مي كند و معناي آن خيلي و آنقدرمي باشد .بعد از صفت
مي توانيم از  that clauseاستفاده كنيم.

ساختار that + :صفت so +
The film was so amusing that I saw it again.
فيلم آنقدر سرگرم كننده بود كه دوباره آن را ديدم.
The earthquake was so light that we couldn’t feel it.
زلزله آنقدر ﺿعيف بود كه نتوانستيم آن را حس كنيم.
كاربرد such
قبل از يك اسم يا يك اسم همراه با يك صفت به كار مي رود و به دنبال آن يك  that clauseمي آيد .معناي آنچنان  ،آن
چنان مي باشد.

ساختار :اسم ) +صفت( such + a / an +
He is such a nice person that everyone likes him.
آن چنان آدم خوبي است كه همه او را دوست دارند.
It was such an amusing film that I saw it again.
آن جنان فيلم سرگرم كننده اي بود كه دوباره آن را ديدم.
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