
 آزمون عمومی سواالت

 کامپیوتر سواالت -۱

 

 است؟ اطالعات انتقال نرخ واحد بیانگر مورد کدام

 ثانبه سیکل

 ثانیه بایت

 ثانیه بر بیت

 هرتز

 دارند نام چه ویندوز محیط در کوچک تصاوری

Drive 

Shortcut 

Soft ware 

Icon 

 میشود شروع حرف کدام با پیشفرض طو به شخصی کامپیوتر محلی درایوهای نامگذاری

B 

C 

D 

A 

 است عملیات کدام انجام نشانگر تصویر

 میانبر ایجاد

 فایل انتقال یا کپی

 فایل همان از موقت نسخه ایجاد

 نوع همان از خالی فایل یک سایخت

 میدهد؟ انجام عملی چه سند یک در Ctrl+s کلیدهای ترکیب

 سند ایجاد

 سند کردن باز

 سند بستن

 سازی ذخیره

 است مناسب وضعیت چند بین از وضعیت یک فقط انتخاب برای ابزار کدام Access محیط در

Check box 



Text box 

Form 

Combo box 

 :پاورپوینت فایل یک در اسالید اولین معمول طور به

Title and content 

Title only 

Title slide 

Blank 

 کند ویروسی را کامپیوتر میتواند مورد کدام

 الکترونیکی اپمصای کردن اضافه

 پیام یک به الحاقی فایل کردن باز

 مشخص پوشه یک به نشده باز الکترونیکی پیام یک انتقال

 نشده باز الکترونیکی پیام یک حذف

 

 :  آرمیتا کاربر

 

 : دارد کاربری چه رو به رو ابزار اکسل محیط در

 خانه یک محتویات همترازسازی

 خانه یک در سمبل یک کردن درج

 ها خانه محتویات کردن چین وسط و خانه چند یا دو کردن ترکیب

 ستون یک پهنای افزایش

 خواهد حاصل زیر مورد کدام Delete کلید دادن فشار و جدول انتخاب با اید کرده ایجاد جدول یک Word محیط در

 شد

 جدول محتویات شدن پاک

 جدول خطوط حذف

 جدول عنوان شدن پاک

 جدول حذف

 

 : تجربه کاربر

 



 هم غلط توش و هست احتمالی ها جواب!!!!!  میشه تکمیل داره بگه لطفا اومد یادش سئووالی کسی ها این از غیر به

 ! داره وجود زیاد احتمال

 

 (ثانیه بر بیت) اطالعات انتقال سرعت( ۱

 (جدید تغییرات کردن ذخیره) ctrl+s گزینه( ۲

 C یا A=  محلی درایو اولین( ۳

 کردن کپی یا انتقال=  موس با کردن دراگ( ۴

 گویند آیکون ؟ کامپیوتر کوچیک اشکال به( ۵

۶ )A1;C2  =کل جمع بود نقطه دو اگه ولی بود نظر مد شده داده خونه دو جمع قطعا بوده ویرگول نقطه عالمت اگه 

 .بود صحیح جدول اعداد

 ایمیل الحاقی کردن باز=  سیستم شدن ویروسی( ۷

 تنظیمات به رفتن= پیچ هوم تنظیمات( ۸

 موضوع عنوان=  پاورپوینت اسالید اولین( ۹

 جدید صفحه=  ctrl + inter گزینه( ۱۰

 میشه پاک محتویات= شده انتخاب جدول داخل در دیلیت( ۱۱

 اکسس؟ در+ a+ کلید وظیفه( ۱۲

 داشت جدول با قلم روش که آیکونی اونی ؟ اکسس در جدول کشیدن(۱۳

 

 : آرمیتا کاربر

 

 :است مناسب مرورگر homepage تغییر برای مورد کدام

 Homepageبرای وب در جستجو

 ISP به درخواست ارسال

 bokmark عنوان به صفحه یک سازی ذخیره

 مرورگر تنظیمات از استفاده

 

 : ناهید کاربر

 

 خواهد حاصل زیر مورد کدام Delete کلید دادن فشار و جدول انتخاب با اید کرده ایجاد جدول یک Word محیط در

 : شد

 جدول محتویات کردن پاک



 جدول خطوط حذف

 جدول عنوان شدن پاک

 جدول حذف

 : خواهد رخ زیر مورد کدام Ctrl+ enter کلیدهای فشردن با ورد سند یک در

 Paragraph انتخاب

 Paragraph انتهای به رفتن

 جدید صفحه یک ایجاد

 میشود استفاده نمایش نوع کدام از کنید اضافه توضیحی اسالید یک برای بخواهید سنداگر انتهای به رفتن

Note page 

outline 

Slide master 

Normal 

 معارف سواالت -۲

 : پیمان کاربر

 

 است مورد کدام در دنیوی و اخروی زندگی تفاوت تنها -۱

 یا بال و ها نعمت نوع

 نیکان از بدان صف شدن جدا

 دنیا بودن موقت و آخرت جاودانگی

 انسان دیرین های آرزو تحقق

 

 چیست از برخاسته اضطراب این و است افراد از یک کدام گریبانگیر نابودی و فنا از اضطراب – ۲

 جاودانگی به میل-بگیرند پیش را مرگ از غفلت راه کوشند می -۱

 مرگ حقیقت به جهل-بگیرند پیش را مرگ از غفلت راه کوشند می -۲

 مرگ حقیقت به جهل-ندارند نابودی و مرگ اندیشه از خود نجات قدرت -۳

 جاودانگی به میل -ندارند نابودی و مرگ اندیشه از خود نجات قدرت -۴

 

 شود می دریافت مفهوم کدام( احسنه فیتبعون القول یستمعون الذین عباد فبشر)  شریفه آیه از – ۳

 پذیرد می تحقق عقل پرتو در بشر نهایی سعادت و است عقل خدا مخلوق اول -۱

 بود پایبند قواعدی و اصول روش به باید تفکر طریق از حقیقت کشف برای -۲



 داند می باطل از حق فارق را تشریعی و تکنوینی هدایت شعاع در قرآن،عقل -۳

 خواند می فرا اندیشه در استقالل به را عقل و میکند توصیه را آزاد تفکر قرآن -۴

 

 است کدام انسان در اصلی غرایض مشترک ریشه – ۴

 کمال حب

 نفس حب

 بقا حب

 حیات حب

 

 است صحیح اساسی قانون طبق مورد کدام – ۵

 است مقدم حق اعمال ، عمومی منافع با حق اعمال تعارض در( ۱

 باشد قانون با منطبق مجازات،باید حکم همچون مجازات اجرای( ۲

 است مقدم عمومی ،منافع عمومی منافع با غیر به اضرار تعارض در(۳

 است ،بالمانع برسد ضرر دیگری به اگر حتی حق، اعمال( ۴

 

 نیست؟ اقتصادی توسعه های جنبه از مورد کدام – ۶

 انتخاب در افراد های آزادی افزایش -۱

 جامعه افراد><  رشد برای مناسب شرایط ایجاد -۲

 جامعه در تکنولوژی کاربردهای افزون روز افزایش-۳

 مردم زندگی سطح ارتقای -۴

 

 : رزیتا کاربر

 

 دارد پا به را نماز تا داد مسکن خدا خانه در رو فرزندانش از یکی ایه اساس بر ابراهیم حضرت

 خدا فقط و میکنه هدایت گمراهی به که نپرستند رو شیطان کرده سفارش بودن اورده ایمان که کسانی به ایه مفهوم ۲

 بپرستید رو

 باطل نماز و هست رکنی فراموشی صورت در رکوع از قبل قیام ۳

 تشریعی دومی و تکوینی میشد اولی مه موجودات سایر و انسان خصوص در بود هدایت خصوص در

 نبست پذیرفته اش توبه بندازه عقب رو واقعی ی توبه که کسی

 

 رضی سید البالغه نهج گردآورنده ۶



 ذاتی ذاتی میشد ذاتی توحید احد واله قل ۷

 

 : تجربه کاربر

 

 هم غلط توش و هست احتمالی ها جواب!!!!!  میشه تکمیل داره بگه لطفا اومد یادش سئووالی کسی ها این از غیر به

 ! داره وجود زیاد احتمال

 

 است باطل و رکن=رکوع قبل قیام کردن فراموش(۱

 کرد پیروی شیطان دستور از نباید”  آیه( ۲

 تکوینی دو هر احتماال=  خدا عدالت و دنیا بودن تشریحی و تکوینی بحث(۳

 است کرده مسخره رو خدا:  بیوفتد عقب توبه اگر(۴

 ؟ هستند خداوند از صفاتی چه احد و رب(۵

یتِی ِمنْ  أَْسکْنت   إِن ِی َربَّنا(۶ مِ  بَیتِک ِعْندَ  َزْرع   ِذی َغیرِ  بِواد   ذ ر ِ َحرَّ  دارند پا به را نماز تا ؟ اْلم 

 کمال به میل ؟ است کدام به میل از انسان در انسانی غرایز(۷

 

 سبحان کاربر

 

 معارف سواالت از یکی جواب

یتِی ِمنْ  أَْسکْنت   إِن ِی َربَّنا» مِ  بَیتِک ِعْندَ  َزْرع   ِذی َغیرِ  بِواد   ذ ر ِ َحرَّ وا َربَّنا اْلم   ْهِویتَ  النَّاِس  ِمنَ  أَْفئَِده   فَاْجعَلْ  الصَّالهَ  ِلیِقیم 

مْ  وَ  إِلَیِهمْ  ْقه  مْ  الثََّمراتِ  ِمنَ  اْرز  ونَ  لَعَلَّه  ه در را فرزندانم[ از یکی] من پروردگارا،: یْشکر   خانه نزد کشت، بی ای در 

 و ده گرایش آنان سوی به را مردم از برخی دلهای پس دارند، پا به را نماز تا پروردگارا،. دادم سکونت تو، محترم

 «کنند سپاسگزاری که باشد ده، روزی[  نیازشان مورد] محصوالت از را آنان

 

 : محمد کاربر

 

 شد؟ انجام کجا در برجام توافق-۱

 بود؟ ای دوره چه شاعر کاشانی محتشم-۲

 کشور؟ عالی دیوان رئیس اولین-۳

 شده؟ واقع استان دو کدام بین سبالن-۳

 میشه؟ انجام نگهبان شورای از تعدادی چه با اساسی تفسیرقانون-۴

 بشه؟ انجام باید حدی چه تا عالیه تحصیالت از دولت حمایت اساسی قانون طبق-۵

 مشروطیت؟ انقالب روحانیون از دونفر-۶



 بوده؟ کی اش نویسنده کیست؟یا ساخته آسمان های بچه فیلم -۷

 دارد؟ را کاربرد بیشترین که خروجی و ورودی دستگاه تنها(۸

 ۱۱ آیه الرعد مبارکه سوره(۹

َ  إِنَّ      بِأَنف ِسِهم ما ی غَی ِروا َحت ى   بِقَوم   ما ی غَی ِر   ال ّللاَّ

ا)بر  !دهند تغییر است خودشان در را آنچه آنان آنکه مگر دهدنمی تغییر را( مل تی و) قوم هیچ سرنوشت خداوند( ام 

 

 انگلیسی زبان سواالت -۳

 : mohammad کاربر

 

In addition to risk-taking and meticulous attention to detail and planning , stunt work 

requires being in top physical condition……….۱…….. there are a few training programs for 

stunts performance,most……….۲……..only an overview of the profession.normally , the 

people …………۳………these programs already have experience in dangerous sports,rescue 

work,or the military .so the best way …..۴…….for a career in stunt work is to train in an area 

that …………………..۵…………..strong physical conditioning and has an element of physical 

danger.martial art,s scuba diving,and wrestling are just a few sample 

۱- 

for example 

although 

in spite of 

if 

 

۲- 

follow 

realize 

offer 

engage 

 

۳- 

who attend 

to be attending 

that they attend 



attended 

 

۴- 

preparing 

to prepare 

prepares 

that prepares 

 

۵- 

applies 

performs 

regards 

 

 : پیمان کاربر

 

In addition to risk-taking and meticulous attention to detail and planning , stunt work 

requires being in top physical condition……….۱…….. there are a few training programs for 

stunts performance,most……….۲……..only an overview of the profession.normally , the 

people …………۳………these programs already have experience in dangerous sports,rescue 

work,or the military .so the best way …..۴…….for a career in stunt work is to train in an area 

that …………………..۵…………..strong physical conditioning and has an element of physical 

danger.martial art,s scuba diving,and wrestling are just a few sample 

۱- 

for example 

although 

in spite of 

if 

 

۲- 

follow 

realize 

offer 



engage 

 

۳- 

who attend 

to be attending 

that they attend 

attended 

 

۴- 

preparing 

to prepare 

prepares 

that prepares 

 

۵- 

applies 

performs 

regards 

involvs 

 

۱-i will there at six ……..i get delayed 

provided 

in case of 

as soon as 

unless 

 

۲-time asked me ………….. get him an ice cream 

that i could 

if i could 

whether could i 



could i 

 

۳- There was ………… money that the robber couldnt carry it all 

so much 

too much 

only a little 

enough 

 

۴-shall we meet at seven oclock ? 

-no,i……………..then. 

have worked 

will have worked 

will be working 

am workinkg 

 

۵- laura is about …………..the interview,remember to bring some samples of your work. 

younger than two years 

two years younger than 

younger two years than 

two years than younger 

 

۶- when you……………………the interview,remember to bring some samples of your work. 

apply 

achieve 

switch 

attend 

 

۷-Terry is really ………….and is always looking for fights with other people. 

ordinary 



obedient 

argumentative 

indifferent 

 

۸- The ……………. of the wheel changed the world enormously. 

invention 

attempt 

investment 

discussion 

 

۹-They are trying to …………………….people of the need for higher taxes. 

convince 

employ 

qualify 

allow 

 

۱۰- the man was arrested when his …………… passport was spotted at the airport 

intense 

evident 

ancient 

fake 

 

 : بشیری علی

 

 زبان سواالی جواب

۱- unless 

۲- if i could 

۳- too much 

 i am working میشه احتماال -۴



۵-two years younger than 

۶-attend 

۷-argumentative 

۸-invention 

۹-employ یا convince 

۱۰-fake 

 

 ریاضی سواالت -۴

 : رضا کاربر

 

 زدم دو رادیکال من من میشد چی سواال این جواب ها بچه

 است کدام ۷۸ و ۶۶،۷۰،۶۲،۷۴ آماری های داده معیار انحراف 

 کنم فکر هام گزینه

 بود ۲ رادیکال ۴- ۲ -۴ – ۲ رادیکال

 است؟ کدام ها داده میانگین زیر، تجمعی فراوانی جدول در بود هم یکی 

 نه یا درسته نمیدونم زدم ۲۷.۲ من اینم

 

 : علی کاربر

 

 اگه اشوجواب لظفا براتون کردم تایپ بودم گرفته عکس اینارو ولی کنم تایپ نتونستم داشتن شکل دو و یک سوال

 بگید میدونید

 پانزدهم، دسته در عدد آخرین ،(  ۲)  ،(  ۴ – ۶)  ،(  ۸ – ۱۰ – ۱۲)  ،… صورت به زوج اعداد بندی دسته در

 است؟ کدام

۲۴۰ 

۲۴۲ 

۲۴۴ 

۲۳۸ 

 ab مقدار باشد، دوم ناحیه در A نقطه اگر. عمودند هم بر A ( K , 2 ) نقطه در ax+3y=10 و ۳x-4by=5 خط دو

 است؟ کدام

۳ 

۱/۴ 



۴ 

۱/۳ 

 و صحیح طول با نقاطی در راy=x-1 خط و شده منتقل هاx محور راست سمت به واحد دو ، y = x^2+a تابع منحنی

 است؟ کدام a مقدار بیشترین. کند می قطع منفی

۱ 

۲- 

۲ 

۱- 

 است؟ کدام طبیعی، اعداد مجموعه در x- x^3 |≤x| نامعادله های جواب تعداد

۳ 

۲ 

۱ 

۴ 

 نوشت؟ توان می رقمی دوازده عدد چند ،۳ و ۷ ،۷ ،۵ ،۷ ،۷ ،۷ ،۳ ،۷ ،۷ ، ۷ ،۷ ارقام با

۱۳۲۰ 

۶۶۰ 

۳۳۰ 

۲۶۴۰ 

 پسرهاست؟ از بیشتر دخترها تعداد احتمال، کدام با فرزندی، ۵ خانواده یک در

۱۵/۳۲ 

۵/۱۶ 

۳/۸ 

۱/۲ 

 

 : تجربه کاربر

 

 شونزدهم پنج=  فرزندی ۵ خانواده در دختران بیشترین احتمال(۱

 عدد ۲:  معادله های ریشه تعداد(۲

 ۲ رادیکال ۴ وارایانس(۳

 ۱۳۲۰ رقمی ۱۲ عدد بیشترین(۴

 



 * :MEHRAN* کاربر

 

 ریاضی سواالی از تا سه

 ۲۷/۲: میانگین

 ۲ رادیکال۴: معیار انحراف

 ۲۴۰: پانزدهم ی دسته عدد آخرین

 

 ادبیات سواالت -۵

 : ناصر کاربر

 

 است؟ کدام ترتیب به «شاذ – ساری» های واژه معنی -۱

 تیز-بانشاط

 نادر-کننده نفوذ

 جوی طرب – مسرور

 تیزی-سروری

 است؟ کدام «صدزبان»معنای زیر، بیت در  -۲

 صلحشان بداری آنجا بدی گر زب صد عزیزی سری صاحب

 مند گله و معترض

 حراف و چین سخن

 بلیغ و فصیح

 جاسوسی و انگیز فتنه

 است؟ «مشیری فریدون» آثار از اثر، کدام -۳

 باران آه

 دالن سوته

 ابی کرامت

 اوستا ازین

 سراست؟ حسبیه نامبرده، شعرای از یک کدام -۴

 زاکانی عبید

 کرمانی خواجوی

 سلمان سعد مسعود



 عرلقی فخرالدین

 شود؟ می یافت امالیی غلط کلمه، گروه کدام در  – ۵

 معتمد و واثق-البه و عجز

 سلسل و زنجیز-کجاوه و محمل

 خواری و مذلت – گزیر و گریز

 بیهوده و محمل-ضمیر و باطن

 دارد؟ وجود امالیی غلط بیت، کدام در -۶

 رمیم عظم زنند تو عشق آتش ضعله شوم خاک اجل باد از گر کوت سر بر

 علیم عذاب و دوزخ و من حشر روز به — بگرداند عنان نگارم بهشت از گر

 عظیم است رغبت طاووی منزل به مرا — باز مالزم شدن نیارد پشه اگرچه

 کنار به جان نبرم هجران ورطه این از من

 عیم است بحری تو عشق غم غرقاب که زان

 است؟ ادبی آرایه کدام فاقد زیر، بیت -۷

 میندیش دار از زنی انالحق الف ور — آی برون کیش از شوی قربان چو عشق در

 تشبیه

 تلمیح

 نظیر مراعات

 تناسب ایهام

 اند؟ کدام زیر بیت های آرایه -۸

 نوش بر تو شیرین شکر زده خنده وی— دوش بر تو مشکین افعی زده حلقه ای

 جناس – استعاره

 نظیر مراعات ایهام

 تعلیل حسسن تشبیه

 تعلیل حسن – مجاز

 

 بزاره داره کی هر نگرفتم عکس دیگه رو بقیه من

 

 : فرهاد کاربر

 

 (سیاه گوی سخن است مرغی) ساری –( کمیاب – نادر)شاذ:  کلمات معنای. ۱



 زاده جمال>  کیست اثر ”است شکر فارسی. ۲

 الحان خوش فقط البته>  باشه مرکب”  الحان خوش مرغ”  کنم فک ؟ داریم مرکب کلمه بیت کدام در. ۳

 : معارف

 ؟ است توحید مراتب کدام جزء خداوند ”وحدانیت و ”ربانیت

 

 : تجربه کاربر

 

 هم غلط توش و هست احتمالی ها جواب!!!!!  میشه تکمیل داره بگه لطفا اومد یادش سئووالی کسی ها این از غیر به

 ! داره وجود زیاد احتمال

 

 ؟ شاذ و ساری کلمه معنی(۱

 سلمان مسعود-دار حسبیه(۲

 (مهمل) محمل – امالیی غلط(۳

 (الیم)  علیم – امالیی غلط(۴

 (باران آه) مشیری فریدون(۵

 (جمالزاده) است شکر فارسی(۶

 شدن خوار و کردن دراز دست= معنایی قرابت(۷

 شان؟ صلح بدادی جا آن بدی گر**  زبان صد عزیزی سری صاحب مفهوم(۸

 جناس و استعاره=  مار زدن چمبره بیت(۹

 نویسم می نامه زندگی دارم ؟ دارد مستمر مضارع گزینه کدام(۱۰

 ؟ ویرگول برای صحیح جای داشت ویرایش به نیاز کدام( ۱۱

 

 :علی کاربر

 

 است؟ مطلب کدام بر زیر، بیت مفهوم تکیه-۱

 کرد می مسیحا آنچه بکنند هم دیگران —فرماید مدد بار از القدس روح فیض

 عاشق تالش

 جبرئیل شفاعت

 روح تعالی

 مشوق عناست

 :است یکسان بیت کدام با زیر بین مفهوم -۲



 رود ابرو هم و ماند جای به غم هم — پناه بری کسی غم دفع بهر از

 اختریم نیک نجوییم بد اگر — اختری نیک توست و من دست به

 است به پخته دیو خام آدمی ز — است مه زمانه بر گرچه آدمی

 خود آبروی از بگذری که ای بسته پل — دراز میکنی کسان پیش چو طمع دست

 رنج به نباشد روانت تا بده — گنج به باشد هرچه رسد دشمن به

 دارد؟ نیاز ویرایش به عبارت کدام-۳

 پسندیدم بودی خریده که را گفشی

 شد سروده نیشابوری عطار توسط الطیر منطق

 است متفاوت روانشناسان دیدگاه با او دیدگاه

 تخته هم و هست میز هم کالس در

 دارد؟ وجود مرکب واژه ، مصراع کدام در -۴

 تویی مرغان خدعه و صفیر هم

 مرا مر زبانی بس تو زبان ای

 میکند جانی گشته غرقه مرد

 من الحان خوش مرغ دریغا ای

 هستند؟  «مفعولی صفت» ها، واژه کدام-۵

 نهانی – پرتابی

 تاریکی – روشنی

 ناپدری – خردی بی

 تنهایی – پاکدامنی

 است؟ «اسنادی» جمله یک عبارت، کدام -۶

 آموزیم می مفید های درس روزگار مردک از

 است گفته سخن بسیار عدالت از انسان

 است عشق معراج برترین شهادت

 است گرفته فرا را شهید کلکه نور از ای هاله

 است؟ «مستمر مضارع» فعل زمان عبارت، کدام در -۷

 میکنم شرکت سعدی بزرگداشت جلسه در آینده هفته

 مینویسم دارم را ادب بزرگان حال شرح

 بروم درس کالس به زودتر هرچه است بهتر

 میگفتم سخن داشتم دوستانم برای دیروز اتفاق باره در



 

 عمومی اطالعات سواالت -۶

 : علی کاربر

 

 ؟ نداشت ”برجام“ عنوان با وین ای هسته نهایی جامع توافق در نقشی ، زیر کشورهای از یک کدام –۱

 چین(  ۱

 فرانسه(  ۲

 آلمان( ۳

 ژاپن(  ۴

 ؟ است ایران نویسندگان از یک کدام آثار از ، ”است شکر فارسی”  -۲

 زاده جمال علی محمد(  ۱

 احمد آل جالال(  ۲

 هدایت صادق(  ۳

 خانلری ناتل پرویز( ۴

 ؟ شد آوری گرد ، زیر افراد از یک کدام توسط البالغه نهج –۳

 صدوق شیخ(  ۱

 کلینی شیخ(  ۲

 رضی سید(  ۳

 مجلسی عالمه(  ۴

 ؟ آمد نائل شهادت رفیع بهدرجه عملیات کدام در ، ایرانی فاتح سردار ، همت ابراهیم محمد شهید –۴

 خیبر(  ۱

 المبین فتح(  ۲

 المقدس بیت(  ۳

 ۴ کربالی(  ۴

 ؟ است شده واقع ایران استان کدام در<< مهارلو>> دریاچه –۵

 اصفهان(  ۱

 کرمان( ۲

 مرکزی(  ۳

 فارس(  ۴

 ؟ نیست اقتصادی توسعه مهم های جنبه از ، مورد کدام –۶



 انتخاب در افراد آزادی افزایش(  ۱

 جامعه افراد<<  نفس عزت>>  رشد برای منایب شرایط ایجاد(  ۲

 جامعه در تکنولوژی کاربرهای افزون روز افزایش(  ۳

 مردم زندگی سطح ارتقای(  ۴

 ؟ است کدام ، ایران اسالمی جمهوری انداز چشم سند زمانی بازه –۷

 سال ۲۵ و مدت میان(  ۱

 سال ۲۰ و مدت بلند( ۲

 سال ۲۵ و مدت بلند(  ۳

 سال ۲۰ و مدت میان(  ۴

 ؟ است صحیح ، اساسی قانون طبق ، مورد کدام –۸

 . است مقدم حق اعمال ، عمومی منافع با حق اعمال درتعارض(  ۱

 باشد قانون با منطبق باید ، مجازات به حکم همچون مجازات اجرای(  ۲

 است مقدم عمومی منافع با غیر به اضرارا درتعارض(  ۳

 است بالمانع ، برسد ضرر بهدیگری اگر حتی ، حق اعمال(  ۴

 به ، اسالمی شورای مجلس مذاکرات شدن علنی غیر ، امنیتی مالحظات صورت در و اضطراری شرایط در –۹

 ؟ شد خواهد محقق( مقامات) مقام کدام تقاضای

 نمایندگان از نفر ده یا وزرا از یکی با جمهور رئیس(  ۱

 اسالمی شورای مجلس رئیس(  ۲

 جمهور رئیس(  ۳

 مجلس رئیس موافقت و ملی امنیت عالی شورای رئیس(  ۴

 ؟ یابد می رسمیت نمایندگان از کسری چه حضور با ، اسالمی شورای مجلس جلسات –۱۰

 چهارم سه(  ۱

 سوم دو(  ۲

 یک اضافه به نصف(  ۳

 پنجم چهار(  ۴

 

 : فرهاد کاربر

 

 ژاپن ؟ نبود ژنو مزاکرات در کشور کدام

 خیبر ؟ رسید شهادت به عملیات کدام در همت ابراهیم شهید

 جمهور رئیس – وزرا از یکی -نمایندگان از نفر ۱۰ ؟ دستور به مجلس علنی غیر جلسات



 سوم دو ؟ یابد می رسمیت نمایندگان از تعداد چه با مجلس جلسات

 

 : تجربه کاربر

 

 هم غلط توش و هست احتمالی ها جواب!!!!!  میشه تکمیل داره بگه لطفا اومد یادش سئووالی کسی ها این از غیر به

 ! داره وجود زیاد احتمال

 

 ژاپن=  نداشت برجام در نقشی کشور کدام(۱

 (رضی سید) البالغه نهج(۲

 مدت بلند و ساله ۲۰ اندازه چشم(۳

 خیبر عملیات همت شهید(۴

 سوم دو=  علنی جلسه(۵

 هست فارس ؟ استان در مهارلو دریاچه(۶

 ؟ درخواست کدام با مجلس جلسات شدن کنسل(۷

 

 : غارنشین کاربر

 

 ؟ باشد می نظارت نوع کدام جزو محاسبات دیوان نظارت

 .گیرد می صورت اسالمی شورای مجلس طریق از ایران در پارلمانی نظارت من جوی و جست طبق

 قضاییه قوه نظر زیر…باشد؟ می ارگان کدام نظر زیر کشور کل بازرسی سازمان

 

 : ناهید کاربر

 

 نمایندگان از نفر ۱۰ یا وزرا از یکی یا جمهور رئیس درخواست به(:شدن کنسل نه)مجلس جلسات شدن علنی غیر

 مجلس

 

 از حاال ۲۷.۲ آوردم رو جواب من.کنید حساب رو اعداد میانگین که د.ب داده سوال یه هم آمار و ریاضیات قسمت تو

 .نیستم مطمئن بودنش درست

 

 دارن دولگر موسیقی گروه یه بینین می یهو و میرین راه خیابان تو وقتی بود نوشته بود سوالی یه هوشم سواالت تو

 کنسرت شما برای ها آن: یادمه هاش گزینه از تا دو!! ؟..…ایستین می گروه اون پیش شما و نوازن می آهنگی

 .هستین ها اون جنس از نیز شما چون. میکنن اجرا خصوصی



 

 هوش سواالت -۷

 : تجربه کاربر

 

 بود a چهارم طبقه:  اپارتمان کنتر سئوال اولین(۱

 میشید ۴۰ صحیح گزینه اعداد جدول(۲

 

 : جواد محمد کاربر

 

 چیست هست گرفته قرار ن مداقه مورد از منظور.. دوم پاراگراف در متن در بود گفته.. سوالش دومین..  هوش سوال

 ؟؟

 توجه مورد:  جواب

 . کردن بینی باریک ، کردن دقت.(  ل مص[ ) مداقه.  ع( ] ق ِ  م  )معین فارسی فرهنگ

 آزمون تخصصی سواالت

 : ایمان کاربر

 

 برق رشته ماشین سواالت

 سری مولد در بارنامی در ترمینال ولتاژ کاهش علت.۱

 .میکند تغییر درصد چند دور سنت مولد در کند پیدا افت درصد۲۰ شار اگر.۲

 .دارد خروجی ولتاژ در تغییری چه مولد چرخش جهت تغییر.۳

 میشد ۸۷۰و قطب۸ سواالت از یکی جواب.۴

 دوم بار و سی دی برق به پیچ سیم۲ بار یک را استادتر و میچرخانیم دور ۱۵۰۰ رو باز روتور اسنکرون موتور.۵

 .است چقدر ترور فرکانس میکنیم وصل.سی دی برق به پیچ سیم سه

 .هست صورت چه به اهمی و آهنی تلفات نامی بار تا باری بی از.۶

 .سازیم می چگونه را هسته تلفات کاهش برای.۷

 .هست منفی بار کدام در ولتاژ تنظیم درصد.۸

۹.Er کند می تغییر چگونه بار افزایش با روتور القایی فرکانس و. 

 

 : شهرسازی کاربر

 

 کاشان بزرگ آقا مسجد:  تصویر -۱



 ارومیه جامع مسجد:  تصویر -۲

 فیالرته طرح:  تصویر -۳

 کوفه:  حجاز محدوده از خارج شهر اولین -۴

 ایلخانان زمان:  شلیمان تخت در مجدد استقرار -۵

 ایلخانان ایلخانان:  غازان شمع و رشیدی ربع ساخت -۶

 ارگ:  شهر حصار به چسبیده محوطه -۷

 صفوی شیراز:  خان مدرسه -۸

 جامع مسجد:  عباسی دوره شهر مشخصه عامل -۹

 گارنیه تونی:  صنعتی شهر -۱۰

 لوکوربوزیه:  است کار ابزار مثل شهر جمله -۱۱

 شهرسازی:  معماری آینده -۱۲

 : یعنی ریزی برنامه -۱۳

 باروک دوره:  توپخانه میدان -۱۴

 نبود توش اریحا که ۴ گزینه:  سومری تمدن شهرهای -۱۵

 مارکو سن میدان:  ندارد راه دریا به که ونیز میدان -۱۶

 کاردو و دکومانوس:  رومیان دوره شطرنجی شبکه -۱۷

 بازرگانان و تجار استقرار محل شاریتان اشکانیان دوره در -۱۸

 سلوکبان دوره:  ایران شهرسازی در فرهنگ تاثیر -۱۹

 یونان:  شد می تلقی دوم اهمیت عنوان به مسکن که زمانی-۲۰

 دیوار و درخت ردیف یک همجواری:  وسطایی قرون – – – – میدان جذابیت علت -۲۱

 : ایتالیا پایتخت -۲۲

 فلورانس:  رنسانس آغاز -۲۱

 گذر ۸ با بازا با اراک:  قاجار زمان در شده احداث شهر -۲۲

 صفوی:  تهران شهر اولیه هسته -۲۳

 : گرا فرهنگ شهرسازی پیش -۲۴

 : جنگاوران به سلیمان تخت در آتشکده کدام -۲۵

 : شهر ابر-۲۶

 : طبرستان پایتخت -۲۷

 ارگانیک ، تمرکز با:  اروپا در مانده بجا شهرهای -۲۸

 : یتیمخانه – ۲۹



 است واقع سیراز تاریخی منطقه کدام در آباد فیروز ، شیراز شهرهای -۳۰

 بازار محله مسجد:  اسالمی شهر مشخصه عوامل -۳۱

 نبود داخلش دروازه که ۴ گزینه:  اسالمی دوره شهرهای عناصر -۳۲

 : کیست از( تصویر) میدان طراحی -۳۳

 دادم خودم که هایی جواب همراه به بود یادم را سواالت این

 

 : سبحان کاربر

 

 مالی امور تخصصی سواالت

 اومده عمومی محاسبات قانون تو بودجه: بودجه

 خرد می را چیزی چه دولت میشد ها هزینه بندی طبقه

 بود جامعیت اصل طبق ها هزینه و درامدها

 بودجه تفریغ گزارش میشد بودجه مرحله اخرین

 تشخیص میشد هزینه مرحله اولین

 میکنه کار دستگاه ریس نظر زیر ذیحساب

 میگیره صورت ریزی برنامه و مدیریت سازمان توسط عملیاتی نظارت

 تعهد میشه پیمانکاری به مرببوط سوال

 میشه انجام دارایی توسط خرج از قبل نظارت

 میشه عمل نقدی مبنای بر سپرده: دولتی

 ۴ گزینه میشد مصوب اعتبار و شده بینی پیش درامد

 منفی کارکرد پیمانمارمیشد وضعیت صورت

 مزایده میشد سوال یه جواب

 ندارم ذهن حضور دیگه

 

 : محمد کاربر

 

 سالم با

 مالی امور تخصصی سواالت از برخی جواب

 محاسبات دیوان -میشود منتقل بعد سال به نشده مصرف جاری وجوه سازمان کدام در-۱

 است امده عمومی محاسبات قانون در بودجه جامع تعریف-۲



 هست نظر مورد جواب بودن امانی همان است ان ماهیت کدام به توجه با قضایی دادگاه در وثیقه گذاشتن-۳

 هست شده تعدیل نقدی مبنی داری خزانه در استفاده مورد مبنا-۴

 باشد می تشخیص مرحله اولین-۵

 اجرا بودجه ابالغ مرحله سومین-۶

 باشد می دولتی همان عمرانی گذاری سرمایه در استفاده مورد مبنای-۷

 مالی بعمنا مالیش ثبت که درسته جواب کدوم نبود معلوم اصال ای بودجه روش به یافته تخصیص منابع ابالغ ثبت-۸

 بینی پیش درامد یهنی زدم رو اول گزینه من اما میشد دوم گزینه که یافته تخصیص اعتبارات بس ثبت دریافت قابل

 بستانکار مصوب اعتبارات بدهکار شده

 یابد می تحقق نامه موافقت مبادله همان با اعتبار نکردن خرج اندازه از بیش برای تضمینی-۹

 به سود ۳۴۰۰ میشد اول گزینه جوابش که عادی سهام هر به پرداخت قابل سود میخواست که بود سوال یه-۱۰

 میشد ۲۰۰ یثعنی عادی سهام تعداد بر تقسیم که گرفت می تعلق عادی سهامدار

 میشد وبودجه ریزی مه برنه سازمان عهده بر عملیاتی نظارت-۱۱

 دارند عادی غیر ماهیتی که هستند عواملی مترقبه غیر عوامل-۱۲

 میشد جاری جوابش بس هم باشد بد هم میتواند هم حساب کدام-۱۳

 هک تعاونی بیاورد بوجود وزیان سود در تغییر میتواند مدیریت و است یاد تغییرات ها شرکت از یک کدام در-۱۴

 زدم اشتباه احتماال

 دریارفتنی معوق سود شود درج بدهی عنوان به تواند نمی عناوین از یک کدام-۱۵


