سواالت استخدام آموزش و پرورش
آزمون عمومی (مشترک برای کلیه رشته ها ) سال 1386
1ـ پاسخ این سؤال که  «:آیا اعمال بشر جبری است یا اختیاری؟ » در حوزهی کدام مورد قابل
بررسی است؟
 )1مکتب

)2ایدئولوژی

)3جهان بینی

)4جهان احساسی

پاسخ گزینه ی3

2ـ منظور از ماتریالیسم اخالقی چیست؟
 )1اعتقاد به اصالت ماده و عدم اعتقاد به وجود غیر مادی
 )2عالم هستی را منحصر در جسم و جسمانیت دانستن
 )3برای هیچ چیز غیر از منافع مادی ارزش قائل نشدن
 )4انکار خدا به عنوان مبدأ و انکار قیامت به عنوان مقصد
پاسخ گزینه ی3
3ـ از « آن چه وجودش عقالً محال باشد » ،در فلسفه با چه تعبیری یاد می شود؟
 )1واجب الوجود
 )2ممتنع الوجود
 )3ممکن الوجود بالذات
 )4واجب الوجود بالغیر
پاسخ گزینهی2
4ـ حرکت جوهری از مهمترین بحث های کدام مکتب فلسفی است؟
1

)1ارسطو

 )2ابن سینا

)3فارابی

)4مالصدرا

پاسخ گزینهی4

5ـ قرآن کریم در مباحث توحیدی خود بیش از هر چیز بر کدام برهان تکیه نموده است؟
 )1حکمت

 )2نظم

)3علیت

 )4امکان و وجوب

پاسخ گزینهی2

6ـ پیدایش «هنر ـ دین ـ فلسفه» به ترتیب نتیجهی وجود کدام گرایش ها در انسان است؟
 )1زیبا دوستی ـ پرستش ـ حقیقت جویی
 )2حقیقت جویی ـ پرستش ـ زیبادوستی
 )3زیبا دوستی ـ حقیقت جویی ـ پرستش
 )4حقیقت جویی ـ زیبادوستیـ پرستش
پاسخ گزینهی1
7ـ مفهوم توحید ذاتی در کدام گزینه مشاهده نمیشود؟
 )1خداوند بسیط محض است.
 )2خداوند از اجزا ترکیب نشده
 )3خداوند کمال مطلق است.
 )4خداوند مثل و مانند ندارد.
پاسخ گزینهی3
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8ـ کدام یک از اذکار نماز بر توحید افعالی داللت دارد؟
 )1أشهد أن ال إله ألّا اللّه
 )2بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد
 )3الحمد اللّه ربّ العالمین
 )4إیّاک نعبد و إیّاک نستعین
پاسخ گزینهی2

9ـ منظور از حکمت خدا چیست؟
 )1دانایی خداوند نسبت به افعال خودش
 )2دانایی خداوند نسبت به افعال مخلوقات
 )3امکان صدور فعل بی هدف و غرض از او
 )4عدم صدور فعل بیهوده و لغو از او
پاسخ گزینهی4

10ـ با مشاهدهی افرادی که گرفتارتر از ما هستند،حالت ............و با مشاهدهی افرادی که
آسوده تر از ما هستند ،حالت ..........باید در ما ایجاد شود.
 )1شکر ـ دعا

 )2دعا ـ شکر

 )3خوف ـ شکر

 )4رجا ـ خوف

پاسخ گزینهی2

 11ـ فلسفهی امتحانات الهی :
 )1وجود صفت حکمت در خداوند است.
3

 )2وجود صفت عدل در خداوند است.
 )3اثبات استحقاق افراد برای خداست.
 )4اثبات استحقاق افراد برای خود آنهاست.
پاسخ گزینهی4
12ـاز کالم امیرالمؤمنین علیه السالم که فرمود«:هیچ یک از شما نگوید:خدایا از امتحان شدن
به تو پناه میبرم»نتیجه میشود که:
 )1بعضی افراد مشمول امتحان واقع نمیشوند.
 )2هیچکس نیست که مشمول امتحان الهی واقع نشود.
 )3امتحان شدن افراد به خواست آنها بستگی دارد.
 )4امتحان نشدن افراد به خواست آنها بستگی دارد.
پاسخ گزینهی1
13ـ کدام یک از امتحانات تکوینی محسوب نمی شود؟
 )1نعمت ها و موهبت ها

)2بالها و مصائب

 ) 3اموال و فرزندان

 )4نزول کتاب آسمانی

پاسخ گزینهی4

14ـ گرفتاری و مصیبت ،به ترتیب برای «مؤمن ـ ظالم ـ پیامبران» چه حکمی دارد؟
 )1تأدیب و مجازات ـ امتحان و آزمایش ـ افزایش درجه
 )2افزایش درجه ـتأدیب و مجازات ـ امتحان و آزمایش
 )3امتحان و آزمایش ـ تأدیب و مجازات ـ افزایش درجه
 )4تأدیب و مجازات ـ افزایش درجه ـامتحان و آزمایش
4

پاسخ گزینهی3
 15ـ کدام یک از دالیل وجود اختیار در انسان نیست؟
 )2وجود نظام تعلیم و تربیت

 )1وجود نظام جزا و پاداش

 )4احساس خرسندی و پشیمانی

 )3عدم تردید در تصمیم گیری ها
پاسخ گزینهی3

 16ـ واژهی مشخص شده در کدام گزینه ،درست معنا شده است؟
 )1بسوز اندر این تیه ،ای دل نهانی  /مخواه از درخت جهان سایبانی (تیه  :آتش)
 )2به پیش صیت احسانت ،گه پیمودن عالم  /صبا را پای در سنگ آمده است از تنگ
میدانی(صیت  :میدان)
 )3صبحدم چون کلّه بندد آه دودآسای من /چون شفق درخون نشیند چشم خون پالی
من (کلّه  :خیمه)
 )4غمگین گشت و آن شب نزد دم  /به شبگیر برخاست  ،آمد دژم (دژم  :گریان)
پاسخ گزینهی3
17ـ در کدام بیت ،آرایه های «تلمیح» و «کنایه» دیده می شود؟
زرد رویی کشد از حاصل خود وقت درو

 )1هر که در مزرع دل ،تخم وفا سبز نکرد

 )2خیز تا خاطر بدات ترک سمرقندی دهیم کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی
 )3که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد
 )4نصیحت همه عالم چو باد در قفس است
پاسخ گزینهی3
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به گوش مردم نادان چو آب در غربال

18ـ همهی گزینه ها به جز  ........با عبارت زیر ،مناسبت معنایی دارند.
« کشش به از کوشش ،تا کشش نبود و تا کوشش نبود ،بینش نبود» .
 )1هیچ کس به خویشتن ره نبرد به سوی او

بلکه به پای او رود هر که رود به کوی او

 )2اصل خود جذبه است لیک ای خواجه تاش

کار کن ،موقوف آن جذبه مباش

 )3آن کو به علم و عقل خود از دوست بازماند عقلش جنون شناس که علمش جهالت
است
جست و جویی گر بود ما را ز جست و

 )4تا سبد از وی طلب ،او را کسی طالب نشد
جوی او
پاسخ گزینهی3

19ـ با توجه به شعر زیر« ،بیضه در کاله شکستن» کنایه از چیست ؟
«صوفی نهاد دام و سر حقّه باز کرد

بنیاد مکر با فلک حقّه باز کرد

بازی چرخ ،بشکندش بیضه در کاله

زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد »

 )1فریب دادن

 )3شکست دادن

 )2رسوا کردن

 )4غمگین ساختن

پاسخ گزینهی2
20ـ کدام گزینه مفهوم کلی بیت زیر را در بر دارد؟
سرچشمه ی خورشید را نتوان به خاک

« عشقت به قول مدعی پنهان نشاید داشتن
انباشتن»

 )1سر تسلیم من و خشت در میکده ها

مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت

 )2گر عاشقی از گنه چه باک است

خورشید به هر چه تافت ،پاک است

 )3درآ در گلشن باقی برآ بر بام ،کان ساقی

زپنهان خانهی غیبی پیام آورد مستان را
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و گرنه عاشق و معشوق راز دارانند

 )4تو را صبا و مرا آب دیده شد غمّاز
پاسخ گزینهی4

 21ـ با توجه به تحول معنایی واژه ها ،در کدام گزینه واژه ای وجود دارد که هم معنای قدیم
را حفظ کرده و هم معنای جدید گرفته است؟
 )1سخت مشتاقیم ،پیمانی بکُن

سخت مجروحیم ،پیکانی بکَن

 )2شمشیر کشیده است نظر بر سر مردم

چون پای بدارم که ز دستم سپر افتاد؟

 )3هیچ تیری نزد او بر تن خصم

که نه از پشت برون شد سوفار

 )4چو زر به دست نیست ز طرار غم مخور

چو سر ز دست رفت ،ز دستار غم مخور

پاسخ گزینهی3
22ـ کدام عبارت با شیوه های درست نگارش فارسی مطابقت کامل دارد؟
 )1پژوهش تنی چند از دانشجویان از ضعف تألیف و فقدان مأخذ و منابع کافی برخوردار
بود.
 )2تفاوت شعر این دوره (که به شمال شرق و مرکز ایران تعلق دارد) با دوره های پیش
چشمگیر است.
 )3برخی از سخنرانان به حدی کالم را به اطناب می کشند که به قول معروف،شنونده
خسته و کسل می شود.
 )4در تاریخ ادب ایران ،آثار منظوم و منثور بسیاری بر جای مانده است که حفظ آن بر
همگان فرض است.
پاسخ گزینهی3
23ـ در نوشتهی زیر چند تکواژ وابسته دیده می شود؟
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«بارش پاییزی،برگ درختان را نوازش می دهد و انوار زیبای خورشید در برگهای رنگارنگ
انعکاس می یابد».
 )1هفت

)3یازده

)2ده

)4سیزده

پاسخ گزینهی1
24ـ در «بازگردانی» یک اثر داستانی،کدام گزینه ها مورد توجه قرار می گیرد؟
الف) برخی از کاربدهای دستور تاریخی با توجه به دستور زبان امروز ،معادل سازی می شود.
ب) می توان از زاویه ای دلخواه وارد داستان شد و اثر اولیه را به گونه ای دیگر باز آفرید.
پ)به جای برخی از اصطالحات دشوار یا کهنه ،ترکیب یا واژه ای مناسب از زبان معیار
جایگزین می گردد.
ت) حکایت یا داستان به کمک توصیف چهره ها ،صحنه ها و حاالت به دقت پرورده می شود.
 )1الف و ب

 )3پ و ت

 )2ب و پ

 )4الف و ت

پاسخ گزینهی3
25ـکدام گزینه به ویرایش فنی نیاز دارد؟
 )1انشاء یعنی خلق کردن،آفریدن چیزی تازه ،نثر شاعرانه ،جلوه ای زیبا از خالقیت است.
 )2انسان راستین هرگز سخن چینی نمی کند و زباناً سبب رجش دوست خود نمی شود.
 )3همواره بر علیه ظلم و ناراستی قیام می کرد و برای پاسداشت عدالت هرگز از پای نمی
نشست.
 )4ترکیب بند معروف محتشم کاشانی که مورد تقلید شاعرانی نیز بوده است را بارها
خوانده ام.
پاسخ گزینهی4
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26ـ فقهای اسالمی با استفاده از آیهی «ولن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیال » کدام
قاعده را استنباط و مفهوم آن کدام یک از گزینه های زیر است؟
 )1نفی سبیل ـ آزادی

 )2نفی ضرر ـ استقالل

 )3نفی ضرر ـ آزادی

 )4نفی سبیل ـ استقالل

پاسخ گزینهی4
 27ـ حکم تحریم تنباکو توسط کدام مرجع و چه نوع حکمی است؟
 )1مرحوم سید جمال الدین اسد آبادی ـ حکم اولیه
 )2مرحوم شهید مدرس ـ حکم ثانویه
 )3مرحوم میرزای شیرازی ـ حکم ثانویه
 )4مرحوم شیخ فضل اللّه نوری ـ حکم حکومتی
پاسخ گزینهی3
 28ـ اولین شهید محراب پس از پیروزی انقالب اسالمی کدام شخصیت بزرگ بود؟
)1شهید آیت اللّه قاضی طباطبایی

 )2شهید آیت اللّه سید اسداللّه مدنی

 )3شهید آیت اللّه صدوقی

 )4شهید آیت اللّه اشرفی اصفهانی

پاسخ گزینهی1
 29ـ تسخیر النه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در چه تاریخی انجام شد؟
 13 )2آبان ماه 1359

 13 )1آبان ماه 1357

 13 )4آبان ماه 1358

 13 )3آبان ماه 1343
پاسخ گزینهی4
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30ـ سال  1385از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی سال  .............نامیده شده است؟
 )1امام علی(ع)

 )2امام حسین (ع)

 )3پیامبر اعظم (ص)

 )4وحدت و همبستگی ملی

پاسخ گزینهی3
 31ـ دولت جناب آقای احمدینژاد چندمین دولت پس از پیروزی انقالب اسالمی است؟
)2هشتمین دولت

 )1هفتمین دولت

)4دهمین دولت

 )3نهمین دولت
پاسخ گزینهی3

32ـ فتح خرمشهر در کدام عملیات و در چه سالی انجام شد؟
 )1عملیات فتح المبین و در سال 1361
 )2عملیات بیت المقدس و در سال 1360
 )3عملیات فتح المبین و در سال 1360
 )4عملیات بیت المقدس و در سال1361
پاسخ گزینهی4

33ـ حمله نظامی آمریکا به طبس و شکست مفتضحانه آنان در این سال اتفاق افتاد؟
1358)1

1360)3

1359)2

پاسخ گزینهی2
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1361)4

 34ـمهمترین گام در بهبود ساختار نظام آموزشی کشور کدام یک از فعالیت های زیر میباشد؟
 )1نظارت دقیق بر عملکرد مجریان آموزشی
 )2اصالح نظام گزینش و تربیت معلّم
 )3تألیف و تنظیم منابع قوی آموزشی
 )4سازماندهی فضاهای آموزشی
پاسخ گزینهی2

35ـ بهترین معیار مقایسه سطح زندگی و رفاه افراد جامعه کدام است؟
)1درآمد ملی

)2درآمد سرانه

)3تولید خالص

)4تولید ناخالص

پاسخ گزینهی2

36ـ هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود،مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت
گردد این اصل:
 )1برائت است

)2تساوی همه در برابر قانون است

)3نشانه قانونمندی جامعه است

)4قانونگرائی است

پاسخ گزینهی1

37ـ رئیس جمهور در برابر......................................مسئول است.
 )1رهبر و ملت

)2رهبر،ملت ،مجلس شورای اسالمی

 )3ملت

)4مجلس شورای اسالمی

پاسخ گزینهی2
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38ـ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی کشور چگونه صورت میگیرد؟
 )1علنی است
 )2علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری
 )3علنی استو با حضور هیئت منصفه در خانه مطبوعات
 )4علنی استو با حضور نمایندگان مطبوعات
پاسخ گزینهی2

39ـ گزینه صحیح درباره عالئم اختصاری شاخص «تولید ناخالص داخلی»کدام است؟
G.P.D )1

P.N.G )2

P.D.G)3

N.P.G )4

پاسخ گزینهی3

40ـ دیوان محاسبات عمومی کشور زیر نظر کدام نهاد قرار دارد؟
 )1مجلس شورای اسالمی

)2قوه قضائیه

)3سازمان مدیریت و برنامه ریزی

)4رهبری

پاسخ گزینهی1

41ـ در جدول زیر بهجای عالمت سوال کدام گزینه را میتوان قرار
داد؟
3 )1
2 )2
4 )3
12

2

31

1

3

52

2

؟

63

3

1 )4
پاسخ گزینهی1

42ـ  1140ثانیه دیگر ساعت 5و  30دقیقه خواهد شد.اآلن ساعت چند است؟
 )1چهار و یازده دقیقه
 )2پنج وچهل ونه دقیقه
 )3پنج ویازده دقیقه
 )4چهارو پنج و یک دقیقه
پاسخ گزینهی3

43ـ سعید بلندتر از مسعود و کوتاهتر از حمید است،حامد کوتاهتر از سعید اما بلندتر از مسعود
است.قد کدام یک از همه بلندتر است؟
 )1حمید

)3حامد

)2سعید

پاسخ گزینهی1

44ـ با توجه به شکلهای مقابل مقدار؟را بیابید:

16 )1
18 )2
38 )3
58 )4
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)4مسعود

پاسخ گزینهی3

45ـ در دنباله حروف زیر حرف مجهول چه حرفی است؟
«ژ،ص،ر،ط،د،ع،؟»
)2چ

)1ج

 )4خ

)3ح

پاسخ گزینهی3
46ـ اگر تعداد زیر مجموعه های مجموعه  Mاز تعداد زیر مجموعهای{A 8=}1،2،3زیر
مجموعه بیشتر باشد M.چند عضو دارد؟
3)1

4)2

6)4

5)3

پاسخ گزینهی2

47ـ نماد متعارفی (کسری) 0/72کدام است؟
)1

8

10

8

11

11

8

)2

)3

پاسخ گزینهی2

48ـ اگر تمامی دادههای آماری را دو برابر کنیم مد و میانه حاصل چگونهاند؟
 )1مد ثابت و میانه دو برابر میشود.
 )2مد و میانه هردو دو برابر میشوند
 )3مد دو برابر و میانه ثابت میماند.
 )4مد دوبرابر و میانه نصف میشود.
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)4

72

100

پاسخ گزینهی1
49ـ اگر میانگین داده های آماری 𝑛𝑋 𝑥1,………..,برابر ̅𝑥 باشد میانگین داده های
𝑛 𝑥1,……….,𝑋𝑛 , ̅𝑥+کدام است؟
)1

𝑛𝑛𝑥̅ +
𝑛+1

𝑥̅ + 1)2

)3

𝑛

𝑛+1

𝑥̅ +

)4

𝑛𝑥̅ +
𝑛+1

پاسخ گزینهی3

50ـ با توجه به شکل مقابل مساحت چهار ضلعی وسطی چند است؟

1 )1
2 )2
√3 )3
4 )4
پاسخ گزینهی2

51ـ کدام گزینه به عنوان یکی از وظایف سیستم عامل محسوب نمیشود؟
 )1کنترل عملکرد دستگاههای مختلف ورودی و خروجی
 )2ترجمه برنامه ها به زبان ماشین و اجرای بهینه آنها
 )3کنترل و ایجاد هماهنگی میان برنامههای کابردی مختلف در استفاده از سختافزار
 )4تخصیص منابع پردازشی به برنامه های مختلف
پاسخ گزینهی2
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52ـ افزایش  MARدر یک سیستم کامپیوتری با چه هدفی انجام میشود؟
 )1فقط سرعت اجرای برنامه ها افزایش پیدا می کند.
 )2امکان ذخیره سازی تعداد برنامه های بیشتری فراهم میشود.
 )3باعث افزایش سرعت اجرای برنامه ها و اجرای برنامه های بزرگتر می شود
 )4فقط برنامه های بزرگتر با افزایش حافظه  MARمیتوانند اجرا شوند.
پاسخ گزینهی3

53ـ کدام نوع حافظه بیشترین سرعت را دارد؟
 )1حافظه اصلی

)2دیسک نوری

)3دیسک مغناطیسی

)4نوار مغناطیسی

پاسخ گزینهی1

54ـ بر روی کدام یک از انواع حافظه ها فقط یکبار امکان اجرای عملیات نوشتن وجود دارد؟
DVD-RAM)1

Flash memory)2

Hard disk)3

DVD – R)4

پاسخ گزینهی4

55ـ در سیستم عامل ویندوزچه اطالعاتی در Recycle binذخیره میشود؟
 )1اطالعات فایل های باینری
 )2اطالعات فایل های تصویری
 )3اطالعات فایل های پشتیبان
 )4اطالعات فایل های حذف شده
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4پاسخ گزینهی

56- Some of the lectures ………. At the conference were about
human rights in Africa.
1) delivering

2) delivered

3) were delivered

4) which they were delivered
2پاسخ گزینهی

57- I think that you should…… a specialist if the disease gets
worse.
1) represent

2) grasp

3) encounter

4) consult
4پاسخ گزینهی

58 –If the population of the world continues to …….. Some people
will die of hunger in the near future.
1) increase

2) interest

3) decrease

4) interfere
1پاسخ گزینهی

If you wish to train yourself to be a good observer, you must do
more than just see things .You must learn to look for interesting
details that make one plant, object, or building different from
others. You must see deeply, that is, you must see with your mind as
well as with your eyes.
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Most things when pbserved carefully, are either interesting or
beautiful, or both.
All you need do to become a good observer is to remind yourself,
day after day, to see in this way.

59 – Good observers often ……………
1) See things as they are
2) Look for details of things

3) Learn from the way things look
4) Separate interesting things from others
2پاسخ گزینهی

60 – Most things that are considered uninteresting ………….
1) are not important
2) cannot be recommended by people
3) are not beautiful
4) have not been observed well.
4پاسخ گزینهی
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