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  اسالمی معارف

  چیست؟ بر »مسلماً حنیفاً کانَ لکن و نصرانیا ال و یا یهود ابراهیم کانَ ما« شریفه آیه تأکید  .1

  نصرانی نه بوده یهودي نه) ع( ابراهیم) 1

  است بوده حنیف دین بر) ع( ابراهیم) 2

  است بوده خدا امر تسلیم و جو حق) ع( ابراهیم) 3

  ب و الف) 4

  دارد؟ قرآن جنبه کدام به داللت »مثله من بِسوره فَاتوا عبدنا علی نَزَّلنا مما ریب فی کُنتم ان و« شریفه آیه  .2

  بودن بشري فوق و اعجاز) 2  طلبی تحدي) 1

  قرآن بودن العاده خارق) 4  قرآن بودن طبیعی ماوراء) 3

  دارد؟ قرآن اعجاز هاي جنبه از کدامیک به داللت »کُلَّها االشزواج خَلَقَ الذي سبحان« شریفه آیه  .3

  معنوي اعجاز) 2  لفظی اعجاز) 1

  طبیعی علوم دیدگاه از اعجاز) 4  آینده از خبر اعجاز) 3

  کیست؟ قرآنی آیات در »القدس روح« از منظور  .4

  )ع( عیسی حضرت) 4  عزرائیل) 3  جبرئیل) 2  میکائیل) 1

  کند؟ می استفاده دالیلی نوع چه از گرداند تر نزدیک ها ذهن به را معاد موضوع که این براي قرآن  .5

   منطقی هاي استدالل) 2  عقلی هاي استدالل) 1

  طبیعت در زندگی و مرگ نظام به اشاره) 4  جزئی و تجربی دالیل) 3

 زمـین  قیامـت  روز در کـه  اوست و نشناختند غفلت به است شایسته که چنان را خداوند و« شریفه آیه ترجمه  .6

 معـاد  اثبـات  زمینه در استداللی نوع چه به ناظر اوست؛ قدرت به پیچیده هم در ها آسمان و او قدرت قبضه رد

  است؟

  وقوع) 4  امکان) 3  وجوب) 2  ضرورت) 1

 یـا  اسـت  نقلـی  دلیـل  ایـن  و دارد معـاد  اثبات دلیل کدام به اشاره »المجرِمونَ اَیها الیوم اَمتازوا و« شریفه آیه  .7

  عقلی؟

  نقلی – خداوندي نامحدود قدرت به اشاره) 2  عقلی – الهی حکمت پرتو در معاد) 1

  عقلی - الهی عدل پرتو در معاد) 4  نقلی – الهی حکمت پرتو در معاد) 3
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  دارد؟ بیشتري تکیه کدامیک به قرآن خدا، اثبات هاي برهان میان از  .8

  فطرت) 4  هدایت) 3  علیت) 2  نظم) 1

  کند؟ می بیان را پیامبر کدام سرگذشت و شد نازل کجا در »طه« مبارکه سوره  .9

  )ص( محمد حضرت – مدینه) 2  ) ع( عیسی حضرت – مکه) 1

  )ع( ابراهیم حضرت – مدینه) 4  ) ع( موسی حضرت – مکه) 3

  است؟ مطلبی چه به ناظر »نُعیدکُم فیها و خَلَقناکُم منها« آیه مفهوم  .10

  عادم) 4  توحید) 3  والدین) 2  خالقیت) 1

  است؟ کدام شود می حاصل انسان براي نماز در خدا یاد از که اي نتیجه ترین مهم  .11

  جهنم آتش از رهایی) 2  خداوند با نیایش و دعا) 1

   مستقیم صراط در هدایت) 4  قلب اطمینان و آرامش) 3

  است؟ کدام ملکوت معناي ترجعون والیه و شی کل ملکوت بیده الذي فسبحان آیه در  .12

  .است خداوند آن از مالکیت و حکومت) 2  . است منزه نقصی و عیب هر از داوندخ) 1

  .است حکیم خداوند سوي به همه بازگشت) 4  . شوند می زنده خداوند قدرت به ها انسان همه) 3

 کـدام  پیرامـون  آن مباحـث  بیشـتر  و انـد  نامیـده  قـرآن  قلب ما پیشوایان را کریم قرآن هاي سوره از کدامیک  .13

  است؟ عموضو

  اعتقادي اصول – حمد) 2  معاد و مبدأ – حمد) 1

  شرعی احکام – یاسین) 4  اعتقادي اصول-یاسین) 3

  چیست؟ آن معناي و کند می »فتنه« به تعبیر مورد کدام در کریم قرآن در متعال خداوند  .14

  گرفتاري – اوالد و اموال) 2  آزمایش – اوالد و اموال) 1

  گرفتاري - چینی سخن) 4  آزمایش – اجتماعی اختالف) 3

 از اي طایفـه  با را اسالم صدر مسلمانان و) ص( اکرم پیامبر درگیري ماجراي سوره کدام ابتداي در کریم قرآن  .15

  کند؟ می ذکر داشتند، نام »نضیر بنی« که مدینه یهودیان

  یونس) 4  حشر) 3  اسرائیل بنی) 2  عمران آل) 1

  اند؟ داده تذکر »العقاب شدید« به را کسانی چه کریم، قرآن در خداوند  .16

  کفار) 4  پیامبر دستور مخالفین) 3  مشرکین) 2  منافقین) 1
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  چیست؟ قرآن دیدگاه از جهاد فلسفه  .17

  اسالم گسترش) 2  بیگانگان نفوذ از جلوگیري) 1

  خداپرستی از دفاع) 4  متجاوز طاغوتیان سرکوبی) 3

  است؟ امکد کریم، قرآن در »تأویل« دقیق و درست معنی  .18

  آن موافق و مشابه سخن به سخن یک بازگرداندن) 1

  آن خارجی واقعیت به سخن یک بازگرداندن) 2

  مبهم کالم یک از برداشتن پرده) 3

  متشابه کالم یک راز و رمز کشف و تفسیر) 4

 مطـرح  ألهمسـ  کدام منکر، از نهی و معروف به امر و وحدت به دعوت از قبل عمران، آل مبارکه سوره آیات در  .19

  است؟ کدام آن نتیجه در و شده

  .است وظیفه به عمل مردم، تفاوتی بی از جلوگیري و جامعه و فرد اصالح – توکل) 1

  .است افراد تقوایی بی مردم، تفاوتی بی و تفرقه اصلی ریشه – تقوا) 2

  .است بیرون و جامعه اصالح بر مقدم درون، و فرد اصالح – تقوا) 3

  .خداست دست به آن سپردن اجتماعی، و فردي امور در موفقیت یاصل ریشه – توکل) 4

  است؟ کدام »سبیالً المومنینَ علَی للکافرینَ اهللاُ یجعلَ ولَن«: شریفه آیه این معنی  .20

  .است کرده دعوت کفار با مدارا به را مؤمنین خداوند) 1

  .است نموده کفار با جنگیدن به وادار را مؤمنین خداوند) 2

  .است نموده کفار با همزیستی و صلح به تشویق را مؤمنین خداوند) 3

  .است نداده قرار مؤمنین، بر کفار تسلط براي راهی هرگز خداوند) 4

  فارسی ادبیات

 فهمیـده  »نیسـت  گـوش  جـز  مشـتري  را مرزبـان /  نیست هوش بی جز هوش این محرم« بیت از گزینه کدام  .21

  شود؟ می

  .نیست مناسبی ابزار زبان، نسخنا ادراك براي گوش) 1

  .یابد می در عاشق تنها را، عشق حقیقت) 2

  .ندارد را حقیقت درك توان کس هیچ) 3

  .است عاجز خود درون راز بیان از پیوسته حقیقی عاشق) 4
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  است؟ نادرست کلمه کدام معناي  .22

  خرمی و خوشی: نزهت) 2  بیزاري و نفرت: نفیر) 1

  کج: ربمو) 4  اندك خوردنی: ماحضر) 3

 بـه  حـدایت  چـراغ  از ضالل، و جهل ظلمات در و بگزارم هوس دنبال به سر که مدار روا! پروردگارا« عبارت در  .23

  دارد؟ وجود امالیی غلط چند »افتم دور

  سه) 4  یک) 3  چهار) 2  دو) 1

  ... گزینه مگر اند درست ها گزینه همه معنی  .24

  پتک ضربه: دراي زخم) 2  نامطلوب و گویا خاطره: خاطره روشن سایه) 1

  قیمتی مروارید: ثمین در) 4  هستی خداوند: خدیو کیهان) 3

  است؟ مفهوم کدام بیانگر »ماه به آمد بر نعلش خاك همی« مصراع  .25

  شهرت) 4  عروج) 3  تیرگی) 2  سرعت) 1

  است؟ گر جلوه بیشتر شاعر دو کدام اشعار در وصل، و هجران هاي لحظه و عارفانه وجد و عاشقانه شور وصف  .26

  منوچهري و عنصري) 2  موالنا و حافظ) 1

  فردوسی و سعدي) 4  بهار الشعراي ملک و فرخی) 3

  است؟ کدام تشبیهی اضافه  .27

  دیر معتکف) 4  رحلت کوس) 3  قدم یمن) 2  عشق اکسیر) 1

 وجـود  اسـمیه  جملـه  چنـد  »شـدم  تر مشتاق و بدیدم شود ساکن/  اشتیاق درد مگرم ببینمش گفتم« بیت در  .28

  دارد؟

  یک) 4  سه) 3  چهارشنبه) 2  دو) 1

  چیست؟ »شدم بر عیوق به و رسید جان به مهرم« در »مهر« از شاعر مقصود  .29

  معشوق گرماي) 2  خورشید گرماي) 1

  معشوق به عشق گرماي) 4  معشوق محبت) 3

 گزینـه،  کـدام  بـا  »عایتر مدعی کز تر خوش حبیب از جور/  نتابم در از روي آبم، بردي چند هر« بیت مفهوم  .30

  است؟ متناسب

  .عقابی بیفکند که تواند کجا مگسی/  برآید غمش با که است آن مرد نه من دل) 1

  .عذابی کنی اگرم فرماي خویش دست به تو/  سپاري دشمنم به که گناهکارم چنان نه) 2
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  .ابینق افکند بر که ماند دوست روي به که/  دارم دوست روي چه ز دانی صبح نفحات) 3

  .غرابی جز نماند و بمردند بلبالن همه/  بخواند نوبتی که بگرفت خروس نفس) 4

 منظومه آن باشد اي منظومه بیت اولین »جنگ من با تو مادر کند که/  پیغام عاشق به معشوقه داد« بیت اگر  .31

  دارد؟ نام چه

  مثنوي) 4  غزل) 3  قطعه) 2  رباعی) 1

  است؟ درست واژه کدام امالي معنی، به توجه با  .32

  فرسوده: فرتوط) 4  بیداري شب: تهجد) 3  لغزش: عسرت) 2  غضب: عطاب) 1

 صـحیح  ترتیـب  بـه  »نازیـدن  و کـردن  فخـر  اخـم،  بـد  و رو ترش بسیار« مفهوم و معنا به گزینه کدام نگارش  .33

  باشد؟ می

  مباهات - عبوس) 4  مباحاط - عبوص) 3  مباهات - عبوث) 2  مباهاط - عبوس) 1

 میـان  کـه  بیتـی  و اسـت  جداگانـه  اي قافیه داراي آن بخش هر و شود می تشکیل بخش چند از شعر نوع این  .34

  :پیوندد می هم به را بندها و شود می تکرار عیناً گیرد می قرار بندها

  بند ترجیع) 4  بند ترکیب) 3  دوبیتی) 2  رباعی) 1

  دارد؟ ییمعنا تقارن مصراع کدام با »بلند آفتاب و جویی شمع« مصراع  .35

  دارد پروا چه پروانه سوزش از شمع) 2  آفتاب دلیل آمد آفتاب) 1

  گزین تواضع باید بلندیت) 4  است ستم گرفتن نور مه ز مهر بود تا) 3

  است؟ کدام ترتیب به »فُشار فرتوت، فایق، باسق، سفته، سفت،« هاي واژه معنی  .36

  ودهبیه سخن فرسوده، برگزیده، بلند، کرده، سوراخ دوش،) 1

  سختی محدود، سریع، پهناور، پشتوانه، سوراخ،) 2

  عصاره پیر، برتر، بهتر، فرومایه، چهره،) 3

  شیره پخته، انباشته، برتر، تازه، تأییدیه،) 4

  ...  یعنی ؛»خاك قبضه«   .37

  سپردن خاك به) 2  خاك مشتی) 1

   شود کنده سخت که زمین خاك از قسمتی) 4  وطن خاك اشغال) 3

  ... یعنی ؛».کرد کار بر مقام هر در گوناگون وسایط«   .38

  .کرد استفاده اي وسیله از چیز هر ساختن در) 2  . داد اي مرتبه و مقامی را کس هر) 1
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  .کرد ایجاد گوناگون هاي مقام و پست) 4  . گذاشت کنار مقامشان از را مختلف افراد) 3

  است؟ ناقص جمله کدام  .39

  .شد تهی ایمان از که دلی) 2  . است دگارآفری ذات به ایمان معرفت، کمال) 1

  .برنجید او گفتن از حاکم) 4  است منتظر تاریخ که داند می او) 3

  است؟ درست جمله کدام نگارش  .40

  .شدند قبول مربوط، هاي آزمایش در داوطلبان) 2  ... کردند مطالعه را ها گزارش بازرسین) 1

  .ام نداده کذب شهادت کسی علیه بر گاه چهی) 4  . خبریم بی خود دوستان احواالت از ما) 3

  ریاضی و هوش

 مهدي چند ساله بوده است؟ ،پنج سال قبل. شود می xسن مهدي در پنج سالگی بعد برابر   .41

1 (x+5  2 (x-5  3 (x+10  4 (x-10  

ر و از نفـر کمتـ   12از  ،اگر تعداد کارگران هـر شـعبه  . کند میکار  ،کارگر 120جمعاً  ،در شش شعبه رستورانی  .42

 چند نفر است؟ ،حداکثر تعداد کارگران دو شعبه ،نفر بیشتر نباشد 36

1 (72  2 (96  3 (24  4 (48  

 3و  7و  18و  26و  37و  53و  ؟و 96     ؟چه عددي باید نوشت ؟،به جاي عالمت  .43

1 (69  2 (64  3 (61  4 (57  

بـه جـاي آن کـدام عـدد را بایـد      . سـت غلـط ا  ،یکی از اعداد مجموعه زیر ،با در نظر گرفتن یک ترتیب خاص  .44

 1 و 5 و 4 و 5 و 7 و 5 و 10 و 5 و 12 و 5گذاشت؟ 

1 (13  2 (15  3 (6  4 (8  

چرخد سـرعت ایـن اتومبیـل چنـد      بار در دقیقه می 400متر پیرامون دارد و  3هاي اتومبیلی  هر یک از چرخ  .45

 کیلومتر در ساعت است؟

1 (120  2 (72  3 (75  4 (60 

شبانه روز چنـد دقیقـه جلـو     9این ساعت در . کند میدقیقه تند کار  3 ،ساعت 27در هر  ،یواريیک ساعت د  .46

 رود؟ می

1 (27  2 (54  3 (24  4 (48  
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 ،دقیقه زمان 5حجم یک توده گاز بر اثر تراکم با گذشت   .47
�

�
بعـد   2 ساعت درحجم این گاز  شود میحجم قبل  

 تر بوده است؟لی 81 ،در چه ساعتی. لیتر است 16از ظهر 

) 3  صبح 11) 2  صبح 10) 1
��

��
) 4  بعد از ظهر 

��

��
  بعد از ظهر 

 Rو سـپس بـه    Qبـه   Pاز  ،روي محیط مربع و در جهت عقربه هاي ساعت حرکت کرده Pمتحرکی از نقطه   .48

 .کند میدرصد محیط مربع را طی  462بعد از اینکه این متحرك  رسد، می ... نبی

1( S  وR   2( P و S  3( Q  وP  4 (R  وQ 

با چشـم بسـته حـداقل چنـد مـداد بایـد       . مداد سیاه وجود دارد 5مداد آبی و  9مداد قرمز و  3در کیسه ایی   .49

 .برداریم تا حتماً یک مداد سیاه را هم برداشته باشیم

1 (1  2 (4  3 (12  4 (13  

اگر   .50
�

�
 است؟عدد سوم کدام  ،باشد 300د عد برابر مجموع دو عدد از آن سه 5و  15مجموع سه عدد  

1 (10  2 (15  3 (20  4 (25 

صفحه بیشتر از  20اگر   .51
�

�
فقط  ،یک کتاب را بخوانید 

�

�
 است؟این کتاب چند صفحه . اید خواندهآن را  

1 (120  2 (160  3 (200  4 (240 

هـا را   سپس همه سـیب . ت چیدنداز درخ... ودومی دو سیب  ،اولی یک سیب. وارد باغی شدند ،گروهی از افراد  .52

 تعداد افراد این گروه چند است؟. سیب رسید 7به هر کدام . روي هم ریخته و بین خود تقسیم کردند

1 (13  2 (14  3 (15  4 (16  

جانور صبح  این آید مییک متر پایین  ،و عصر رود میمتر باال  2 ،متري 10از یک چوب  ،جانوري هر روز صبح  .53

 ؟رسد میباالي چوب به  ،چندمین روز

1 (5  2 (9  3 (10  4 (15  

 دورمتـر در خـالف جهـت هـم از یکـدیگر       6پس از اینکـه   ها آن. دو نفر از یک نقطه شروع به حرکت کردند  .54

 است؟از یکدیگر چند متر  ها آنفاصله . متر دیگر رفتند 3درجه پیچیده و  60به طرف چپ با زاویه  ،شدند

  متر 10) 4  متر 5/12) 3  متر 6) 2  متر 2) 1

 Bمساوي  Aیا . است Hمساوي با  G. باشد Dمساوي با  Cاگر . است Fمساوي با  E. باشد Bمساوي با  Aاگر   .55

 :بنابراین.  Dمساوي با  Cیا . است

 Dمساوي با  Fیا  ،است Hمساوي  Bیا ) H  2مساوي با  Cیا  ،است Fمساوي  Aیا ) 1

  Gمساوي با  Aیا  ،است Cمساوي  Fیا ) H  4مساوي با  Gیا  ،است Fمساوي  Eیا ) 3
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 50 را کـه وزن شخصـی   ،این وزن سنج. دهد میگرم نشان  980هر کیلوگرم وزنه را  ،وزن سنج مطب دکتري  .56

 ؟دهد میکیلوگرم است را چند کیلوگرم نشان 

1 (48  2 (5/48  3 (49  4 (5/49  

 د به جاي عالمت سؤال گذاشت؟کدام عدد را بای. اند شدهبا نظم خاصی مرتب  ،اعداد زیر  .57

1 (
�

�
  2 (

�

��
  3 (

�

��
  4(  

�

��
  

 ،سـال باشـد   5/18اگـر معـدل سـن ایـن بـرادران      . انـد  شـده سال از هم متولـد   5/1هر یک با فاصله  ،برادر 5  .58

 چند سال دارد؟ ،برادر ترین بزرگ

1 (5/15  2 (23  3 (14  4 (5/21 

اگر مساحت مربعی به ضلع   .59
�

�
 چند مترمربع است؟ ،a 3مساحت مربعی به ضلع  ،مترمربع باشد 25برابر  

1 (900  2 (75  3 (150  4 (625  

یک سوم   .60
�

�
از سه چهارم  ،

�

�
چند  ،

�

��
 بیشتر است؟ 

1 (1  2 (16  3 (
�

��
  4 (

�

��

  

  انگلیسی زبان

61. Tellers ………. the responsibility for the safety of depositor's funds. 

1) keep 2) present 3) provide 4) share 

62. People feel ………. when they know their deposit is safe. 

1) free 2) pride 3) rich 4) secure 

63. When cash or any other asset is borrowed, the firm is said to have ………. adebt. 

1) induced 2) Incurred 3) indulged 4) indicated 

64. Every organization ………. the services of accountants in providing information.  

1) pays 2) requires 3) offers 4) divides 

65. He was diving in such a terrific speed that he couldn't avoid hitting the other 

car. 

"Terrific" means ………. 

1) extreme 2) exciting 3) specific 4) speculative 
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66. To know the exact meaning of a word, one has to …………. In a good dictionary. 

1) call it up 2) Put it on 3) look it up 4) turn it on 

67. Do you think people can be …………… and happy without having to work. 

1) available 2) healthy 3) nervous 4) safe 

68. An element is a substance which cannot be decomposed into other substances. 

"Decomposed" means ………. 

1) made of 2) Put away 3) given up 4) broken down 

69. I have been ……….. A job, but I have decided not to accept it. 

1) protected 2) performed 3) offered 4) produced 

70. The new restaurant in Bahar street is very good. I ………. it. 

1) calculate 2) handle 3) provide 4) recommend 

71. The sun's light and ……….. Make our plants and food grow. 

1) heat 2) movement 3) change 4) shape 

72. Each year people see a few ………. things that sciantists can’t name. 

1) angry 2) afraid 3) atrange 4) blow 

73. unfortunately, many people ………. Confidence in their own abilities. 

1) interfere 2) lack 3) disappoint 4) prevent 

74. A …….. wind broke all the young trees. 

1) forceful 2) frightful 3) helpful 4) hopeful 

75. A : ………. Do you clean your room? 

B: once a week 

1) what time 2) how often 3) how long 4) when 

76. A: oh! My God, I'm sleepy. 

B: Me too. I wish we ……….. the party.  

1) leave 2) will leave 3) had left 4) could leave 

77. Did you repair the tape – recorder yourself? 

No I got the repairman ……….. it." 

1) to do 2) do 3) done 4) to have done 

78. I have been learning English ………… Five years. 

1) before 2) during 3) since 4) for 
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79. Minoo said, "I like history. It's very interesting." 

I think she is interested ………. history. 

1) to 2) of 3) at 4) in 

80. If you look carfully, you might find the letter ……….. those papers. 

1) between  2) among 3) inside 4) into 

  حسابداري رشته

  یابد؟ می انعکاس مالی هاي صورت از کدامیک در نشده استفاده تخفیف حساب  .81

  عملیاتی غیر هاي هزینه) 2  مالی وضعیت صورت) 1

  زیان و سود) 4  عملیاتی غیر درآمدهاي) 3

 زیـر  مـوارد  از کـدامیک  اصـطالح  در مـالی  وضـعیت  صورت جاري هاي دارایی گروه چارچوب در اقالم گردش  .82

  ت؟اس

  جاري چرخه) 2  حسابداري چرخه) 1

  گردش در سرمایه چرخه) 4  عملیات عادي چرخه) 3

 روش طبـق  خـالص  سـود  از کمتـر  جـذبی  یـابی  هزینه روش طبق خالص سود زیر هاي گزینه از کدامیک در  .83

  باشد؟ می مستقیم یابی هزینه

  .ندارد خالص سود در تأثیري هیچ دوره آخر و دوره ابتداي در کاال موجودي در تفاوت) 1

  .دوره پایان به نسبت دوره ابتداي در کاال موجودي بودن کمتر) 2

  .دوره پایان به نسبت دوره ابتداي در کاال موجودي بودن بیشتر) 3

  .باشد می یکسان همیشه روش دو هر در خالص سود) 4

 العـاده  فـوق  خـود  تولیـد  طخطـو  مسـتقیم  کارکنان به کار اضافه بابت تولید افزایش براي تولیدي شرکت یک  .84

  شود؟ می منظور زیر موارد از کدامیک در کاري اضافه العاده فوق مبلغ این. نمود پرداخت کاري اضافه

  شده تمام بهاي از بخشی در) 2  ساخت سربار هزینه در) 1

  مستقیم دستمزد هزینه در) 4  اداري و عمومی هزینه در) 3

 آن ثابـت  هزینه و یابد افزایش مبلغ یک به محصولی از واحد یک یرمتغ هزینه و فروش قیمت شرکتی در اگر  .85

  باشد؟ می زیر موارد از کدامیک در آن تأثیر نکند، تغییر

  بسر سر نقطه در فروش تعداد در افزایش و فروش مبلغ در افزایش) 1
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  سربسر نقطه در فروش تعداد در کاهش و فروش مبلغ در کاهش) 2

  بسر سر نقطه در فروش تعداد در تأثیر یب و فروش مبلغ در افزایش) 3

  سربسر نقطه در فروش تعداد در افزایش و فروش مبلغ در کاهش) 4

 تخصـیص  سربار و ریال 000/600/9 بر بالغ اي کارخانه تولیدي دوایر از یکی توسط شده ایجاد فروش حاشیه  .86

 اثـر . کـرد  حـذف  توان نمی را آن یالر 000/400/8 مبلغ که است ریال 000/200/19 مبلغ دایره، آن به یافته

  شود؟ می زیر موارد از کدامیک کارخانه کل سود بر دایره این تولید توقف

  ریال 000/600/9 مبلغ به سود افزایش) 2  ریال 000/200/1 مبلغ به سود کاهش) 1

  ریال 000/800/10 مبلغ به سود کاهش) 4  ریال 000/200/1 مبلغ به سود افزایش) 3

  است؟ داخلی کنترل ساختار از بخش کدام جزء داخلی برسیحسا واحد  .87

  حسابداري سیستم) 4  کنترل خطر) 3  کنترلی محیط) 2  کنترل هاي روش) 1

  باشد؟ می ذیل موارد از کدامیک طبق مذکور، شواهد اساس بر گیري نتیجه و حسابرسی شواهد گردآوري  .88

  تواقعی) 4  کاري محافظه) 3  اي حرفه تردید) 2  قضاوت) 1

  کند؟ می ریزي برنامه زیر مورد کدام جز موارد همه براي حسابرس  .89

  آن کارکنان و رسیدگی مورد واحد بین تضاد) 2  مالی هاي صورت در عمدي تحریف) 1

  کار صاحب غیرقانونی اعمال) 4  ها دارایی از نادرست استفاده) 3

  است؟ برخوردار شتريبی کنندگی متقاعد از زیر حسابرسی شواهد و مدارك از کدامیک  .90

  چاپی سریال شماره با خرید سفارش هاي فرم) 1

  کار صاحب توسط شده تهیه هاي هزینه تخصیص هاي کاربرگ) 2

  بانکی هاي حساب صورت) 3

  مدیران تأییدیه) 4

 نمونـه  نتـایج  کـه  رسد می نتیجه این به حسابرسی کار یک در جزئیات آزمون اجراي از پس مستقل حسابرس  .91

 اهمیتـی  بـا  بطـور  واقـع  در حساب این اما کند، می تأیید را حساب شده ثبت مانده در اهمیت با حریفت وجود

  است؟ خطر کدام بیانگر وضعیت این. است نشده تحریف

  پایین بسیار سطحی در کنترل خطر برآورد) 2  ) آلفا خطر احتمال( نادرست کردن رد خطر) 1

  )بتا خطر احتمال( نادرست پذیرش خطر) 4  باال بسیار سطحی در کنترل خطر برآورد) 3
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  :از عبارتند اطالعات ارائه با ارتباط در اصلی هاي ویژگی  .92

  بودن مفید بودن، مقایسه قابل) 2  بودن فهم قابل بودن، مقایسه قابل) 1

  بودن فهم قابل بودن، مربوط) 4  بودن اتکاء قابل بودن، مقایسه قابل) 3

 ریـال  000/375 مبلـغ  به کاالیی 1385 سال اوایل در. فروشد می اقساطی طور هب را خود کاالهاي دال شرکت  .93

 بـه  نسـبت  و دریافت پیش عنوان به ریال 000/10 مبلغ سال اوایل در. فروخت ب آقاي به اقساطی صورت به

 بـه  شـده  تمـام  بهـاي  به نسبت سود% 25 با را کاال شرکت این. کند می دریافت کارمزد% 12 اقساط باقیمانده

 زیـان  و سـود  گـردد  مـی  دریافـت  سـال  هر پایان در و سال 5 اقساط تعداد. رساند می فروش به مشتریان کلیه

  نماید؟ می گزارش ریال چند معامله این از کلی طور به اول سال پایان در شرکت

1 (000/75  2 (000/64  3 (000/33  4 (000/31   

  :که ستا آن بیانگر »استثناء پایه بر مدیریت اصل« مفهوم  .94

  .است شده تعیین پیش از برنامه فاقد مدیریت) 1

  .دارد توجه نادر رویدادهاي به صرفاً مدیریت) 2

  .باشد می تصادفی طور به انتخابی اقالم به مدیریت توجه) 3

  .دهد می قرار توجه مورد را باشند می بودجه از اهمیت با انحراف داراي که اقالمی تنها مدیریت) 4

  نماید؟ می ارائه تجهیزات حذف با ارتباط در کمتري شواهد زیر هاي حساب از کدامیک لیلتح و تجزیه  .95

  بیمه هزینه) 2  انباشته استهالك) 1

  تخفیفات و خرید از برگشت) 4  تجهیزات و آالت ماشین اموال، حساب) 3

 بنـدي  طبقـه  مـالی  وضـعیت  صـورت  هـاي  گـروه  از کـدامیک  در هـا  بانـک  در شده مسدود موجودي حساب  .96

  شوند؟ می

  نامشهود دارائی) 2  جاري دارائی) 1

  ها دارائی سایر) 4  آتی دوره به انتقالی خارج) 3

  شود؟ می شمرده مجاز معموالً زیر موارد از کدامیک نمودن منظور محصوالت، شده تمام بهاي تعیین در  .97

  جنسی هاي موجودي ارزش کاهش زیان) 1

  نشده بیمه تولیدي تآال ماشین رفتن بین از حاصل زیان) 2

  عادي ضایعات از ناشی زیان) 3

  عملیاتی ارزي هاي بدهی و ها دارایی تسعیر از ناشی زیان) 4
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  است؟ زیر هاي سرفصل از کدامیک جزء آتی هاي دوره به انتقالی مخارج  .98

  جاري غیر هاي دارایی) 2  جاري هاي دارایی) 1

  موهوم هاي دارایی) 4  نامشهود هاي دارایی) 3

 تصـاحب  تملیـک  شرط به اجاره قرارداد طریق از را نقلیه وسیله یک تاکسیرانی تعاونی شرکت عضو الف آقاي  .99

 پرداخـت  ساالنه متساوي قسط 5 در را نقلیه وسیله اي اجاره بهاي بایست می الف آقاي قرارداد طبق. نماید می

 22 چهـارم  قسـط  ریال، میلیون 13 مسو قسط ریال، میلیون 14 دوم قسط ریال، میلیون 15 اول قسط. نماید

 توافـق  درصـد  20 سـال  اول مانـده  بـه  نسبت اي اجاره بهره. است ریال میلیون 24 پنجم قسط ریال، میلیون

  باشد؟ می ریال میلیون چند دوم سال براي فروشنده اي اجاره سود. است شده

1 (10  2 (9  3 (8  4 (7  

 تناسـب  بـه  متغیـر  هزینـه  تغییـر  فـرض  با و فروش حاشیه در افزایش% 10 صورت در آلفا تولیدي شرکت در  .100

  :زیر اطالعات اساس بر فروش مبلغ ماندن ثابت و محصول تعداد

 برابـر  عملیاتی سود – 000/200/8 متغیر هزینه – 000/700/1 ثابت هزینه – ریال 000/000/10 کل فروش

  :با است

  ریال 000/80) 4  ریال 000/280) 3  ریال 000/100) 2  ریال 000/180) 1

  حقوق رشته

  است؟ جرمی چه وي عمل کند، خطاب »مجرم« دیگران حضور در و وي غیاب در را دیگري کسی اگر  .101

  هیچکدام) 4  اکاذیب اشاعه) 3  افترا) 2  توهین) 1

  است؟ جرم صورتی چه در شده بندي طبقه اطالعات آوري جمع  .102

  .شود آوري جمع نظام مسئولین پوشش با هرگاه) 1

  .گیرد انجام کشور امنیت زدن هم بر قصد به هرگاه) 2

  .باشد داشته وجود دیگران به ها آن ارائه قصد هرگاه) 3

  .نیست جرم اساساً عمل این) 4

  شود؟ می محسوب سکه قلب صورتی چه در ریالی دویست سکه ساختن  .103

  گاه هیچ) 1

  .شود انجام ایران در اگر) 2

  .است جرم شود ساخته ایران از خارج در چه و ایران در چه حال هر در) 3
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  .است جرم شود خرج که صورتی در) 4

  است؟ جرمی چه آن کردن خرج سپس و ریالی 250 سکه یک کردن مخدوش  .104

  تدلیس) 2  مخدوش سکه ترویج و کردن مخدوش) 1

  هیچکدام) 4  مخدوش سکه ترویج) 3

  است؟ درست گیرد انجام واحدي شخص توسط گاههر مجعول سند از استفاده و جعل مورد در جمله کدام  .105

  .است جرم یک) 1

  .است پیگرد قابل مادي تعداد باب از) 2

  .است پیگرد قابل مادي تعداد باب از شود مشاهده مرتکب از فعل دو خارج عالم در اگر) 3

  .است پیگرد قابل معنوي تعداد باب از) 4

  است؟ جرم رتیصو چه در جرم ارتکاب براي دیگري با مذاکره  .106

  .نیست جرم گاه هیچ) 2  . باشد امنیت علیه جرایم ارتکاب براي هرگاه) 1

  .باشند ایرانی طرفین هرگاه) 4  . شود انجام ایران در مذاکره هرگاه) 3

  است؟ زیر موارد از کدامیک بالمحل چک صدور جرم در تأمین قرار  .107

  وثیقه یا کفالت) 1

  .بانکی مهنا ضمانت یا نقدي الضمان وجه) 2

  .موقت بازداشت) 3

  .کیفري دادرسی آیین قانون 132 ماده در مذکور قراردادهاي از یک هر) 4

  شود؟ می محسوب تعقیب توقف موارد از مورد کدام  .108

  قضایی مصونیت) 4  زمان مرور) 3  کیفري اناطه) 2  متهم جنون) 1

 چنانچـه  اسـت  گردیـده  کـرج  در تعزیـري  تسرق فقره یک و تهران در کالهبرداري فقره یک مرتکب شخصی  .109

  است؟ مرجع کدام صالحیت در متهم جرایم به رسیدگی باشد شده دستگیر کرج در متهم

  تهران دادسراي) 2  کرج دادسراي) 1

  تهران نظامی دادسراي) 4  کرج در سرقت و تهران در کالهبرداري) 3

 توسـط  جعـل  انجـام  از پـس  و داده حویـل ت »ب« شخص به جعل ارتکاب براي را عادي سندي »الف« شخص  .110

   … است، داده قرار استفاده مورد وي،

  .شوند می تعقیب جعل در شرکت عنوان به »ب« شخص و »الف« شخص) 1
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  .است آن مباشر »ب« شخص و جعل در معاونت مرتکب »الف« شخص) 2

  .شود می تعقیب جعل مرتکب عنوان به »ب« شخص و مجعول سند از استفاده عنوان به »الف« شخص) 3

 بـه اتهـام   »ب« شـخص  و مجعـول  سند از استفاده در مباشرت و جعل در معاونت عنوان به »الف« شخص) 4

  .شوند می تعقیب جعل در مباشرت

  است؟ الزم کالهبرداري جرم تحقق براي شرط کدام  .111

  .قربانی فریب یا اغفال) 1

  .متقلبانه عملیات یا وسایل به مجرم توسل) 2

  .قربانی اغفال نیز و متقلبانه عملیات یا وسایل به جرمم توسل) 3

  .قربانی اغفال یا و متقلبانه عملیات یا وسایل به مجرم توسل) 4

  :علیه محکوم که است این مجازات تعلیق شروط از یکی  .112

  .باشد نشده رشاء جرم مرتکب) 1

  .باشد نداشته الری میلیون دو از بیش مبلغ به نقدي جزاي به قطعی محکومیت سابقه) 2

  .نباشد کیفري محکومیت سابقه داراي) 3

  .باشد کرده تحمل را محکومیت مدت از نیمی) 4

  است؟ جایز جرایم از دسته کدام درباره تتمیمی مجازات حکم صدور  .113

  .مجازات نوع هر مستلزم عمدي غیر و عمدي جرائم) 1

  .بازدارنده یا تعریزي هاي مجازات مستلزم عمدي جرائم) 2

  .حدود و بازدارنده هاي مجازات مستلزم عمدي جرائم) 3

  .قصاص مستلزم جنایات استثناي به جرایم همه) 4

  :فروش قصد به منقول مال نوع هر تحصیل یا خرید  .114

  است تجارتی ذاتاً) 1

  .است تجارتی تجار میان فقط) 2

  .باشد گرفته انجام تاجر توسط که است تجارتی وقتی) 3

  .باشد تجارتی حوایج رفع براي که است تیتجار وقتی) 4

  است؟ مقرراتی چه تابع اشیاء نقل و حمل قرارداد ایران، تجارت حقوق در  .115

  .است اجاره مقررات تابع موارد تمام در) 1

  .است وکالت مقررات تابع موارد تمام در) 2

  .است شده استثناء قانوناً که مواردي مگر است وکالت مقررات تابع) 3
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  .است شده استثناء قانوناً که مواردي مگر است اجاره مقررات تابع) 4

  : یعنی ایرادات بودن استثناء قابل غیر اصل تجاري، اسناد در  .116

  .نمود عنوان ثالث اشخاص برابر در توان نمی را پایه حقوقی رابطه به وارده ایرادات) 1

  .کرد مطالبه وانت می کیفري هم و حقوقی طریق از هم را تجاري سند وجه) 2

  .نیست پذیرفته اسناد این در شروطی و شرط گونه هیچ) 3

  .نیست استماع قابل سند بالفصل و مستقیم طرفین با رابطه در ایرادي گونه هیچ) 4

  .باشد می عزل قابل...  سهامی شرکت تصفیه مدیر  .117

  .است کرده انتخاب را او که مرجعی همان توسط) 2  شرکت اصلی مدیران توسط) 1

  دادگاه توسط فقط) 4  شرکت عمومی مجمع توسط فقط) 3

  .باشد شده تأدیه شرکت سرمایه...  که است مجاز صورتی در سهامی، شرکت سرمایه افزایش  .118

  نصف از بیش) 4  درصد پنج و شصت) 3  درصد پنج و سی) 2  صد در صد) 1

  مذکور، اوراق انتشار باشد، نشده بینی پیش عام سهامی شرکت اساسنامه در قرضه اوراق انتشار هرگاه  .119

  .نیست ممکن) 1

  .دارد امکان عادي عمومی مجمع تصویب با) 2

  .گیرد صورت تواند می العاده فوق عمومی مجمع تصویب با) 3

  .باشد می ممکن مدیره هیأت تصویب با) 4

 پرداختـه  فـوراً  بایـد  شـده  بـول ق وعـده  بـی  برات هرگاه«:  دارد می مقرر که تجارت قانون 242 ماده از منظور  .120

  :که است این» .شود

  .کند قبول وعده بی باشد شده معین آن سررسید اگر حتی را برات تواند می براتگیر) 1

  .کند قبول وعده بی نشده تعیین آن سررسید که را برات تواند می براتگیر) 2

  .بپردازد فوراً باید کند قبول را رؤیت به برات براتگیر اگر) 3

  موارد از هیچکدام) 4

  )افزار سخت و افزار نرم( کامپیوتر هاي رشته

  است؟ شده تشکیل ها قسمت کدام از مرکزي پردازش واحد  .121

  کنترل واحد و محاسبه واحد حافظه واحد) 2  منطق و محاسبه واحد حافظه واحد) 1

  منطق و محاسبه واحد و حافظه واحد کنترل واحد) 4  منطق و محاسبه واحد کنترل واحد) 3
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  دارد؟ داده پردازش منظور به را نیاز مورد هاي دستورالعمل تحلیل و تجزیه وظیفه قسمت کدام  .122

  منطق و حساب واحد) 2  کنترل واحد) 1

  اجرا و Alu) 4  ورودي پردازش واحد) 3

  دارد؟ دیجیتال خروجی و آنالوگ ورودي هاي داده کامپیوتر کدام  .123

  کامپیوترها ریز) 4  ونديپی) 3  آنالوگ) 2  دیجیتال) 1

  دارد؟ طرفه دو ارتباط حافظه واحد با کدامیک  .124

1 (IU  2 (OU  3 (Alu  4 (MU 

  گیرد؟ می صورت الکتریکی پالس اعمال توسط اطالعات کردن پاك حافظه کدام در  .125

1 (ROM  2 (PROM  3 (EPROM  4 (EEPROM 

 بخـش  هـر  و بخـش  512 داراي شیار هر و شیار 1024 داراي رویه هر و هد 16 داراي سخت دیسک یک اگر  .126

  است؟ چقدر دیسک ظرفیت باشد، بایت 512

1 (233  2 (232  3 (230  4 (231  

  چیست؟ ها آن نام. دارد وجود CPU یا و ها کارت دادن قرار براي هایی شکاف اصلی برد روي بر  .127

1 (Port  2 (Case  3 (Pin  4 (Slot 

  شود؟ می محسوب ارتباطی نالکا زیر هاي گزینه از کدامیک  .128

  گزینه سه هر) 4  اي ماهواره امواج) 3  تلفن خطوط) 2  ارتباطی هاي کابل) 1

  کرد؟ کدگذاري توان می را اطالع چند بیت n با  .129

1 (log� �  2 (2n   3 (n2  4 (n
 

 بـه  فقط بازي نتیجه آن رد که ایم کرده طراحی کننده شرکت نفر سه با مسابقه یک نتایج اعالم براي مدار یک  .130

 مـدار  این خروجی از حاصل منطقی تابع. دارد 1 امتیاز ،شده داده جواب سه از صحیح جواب دو حداقل شرط

  است؟ کدام

 کـدام  بـه  مربوط »باشد یک آن هاي ورودي تمام که است صفر زمانی ،ورودي N با گیت یک خروجی« عبارت  .131

  است؟ گیت

1 (NAND  2 (NOR  3 (XOR  4 (XNOR 

  نیست؟ درست گزینه کدام  .132

  .گویند فیدبک یا پسخورد بدون مدارات را ترکیبی مدارات) 1



  19 1387سئواالت آزمون استخدامی بانک صادرات سال 

 

  .گویند می حافظه عنصر بدون مداراتی را ترکیبی مدارات) 2

 زمـان  همان در مشخصی هاي ورودي به مدار در لحظه هر در خروجی که هستند مداراتی ،ترکیبی مدارات) 3

  .دارند بستگی

  .باشد داشته ورودي یک از بیش تواند می Not گیت) 4

  ؟باشد می کامل مجموعه یک زیر موارد از کدامیک  .133

1 (NOT و AND  2 (NAND  3 (NOT , OR  4 (موارد همه  

  کرد؟ استفاده توان می مدار کدام از) bus( گذرگاه هاي سیستم طراحی براي  .134

1 (Mux  2 (Dmux  3 (Encoder  4 (Decoder 

  است؟ کدام شود می استفاده سخت دیسک و تغذیه منبع بین ارتباط ایجاد براي که اي نگهدارنده  .135

1 (Berg  2 (Molex   3 (Switch  4 (Socket 

  است؟ کدام ها پردازنده ریز سرعت مورد در صحیح گزینه  .136

  .است ها آن خارجی سرعت با برابر ها پردازنده ریز سرعت) 1

  .است ها آن خارجی سرعت از بیشتر ها پردازنده ریز سرعت) 2

  .است ها آن خارجی سرعت از کمتر ها پردازنده ریز سرعت) 3

  .است رسیده هرتز گیگا چندین به ها پردازنده ریز خارجی سرعت امروزه) 4

 گیـرد  مـی  قـرار  دهنـده  سـرویس  روي بـر  اطالعـاتی  بانـک  آن در که SQL-server اطالعاتی بانک مدیریت  .137

  است؟ دهنده سسروی انواع از کدامیک

1 (File server  2 (Print server  

3 (Mail server  4 (Application server 

  چیست؟ فعال سیستم 150 با طبقه 10 شرکت یک کامپیوتري شبکه نوع  .138

1 (LAN  2 (MAN  3 (WAN  4 (WLAN 

  است؟ صحیح بانک طراحی هاي قدم گزینه کدام در  .139

  ها محدودیت تشخیص – سنجی نیاز – مطالعه و محیط شناخت) 1

  ها محدودیت تشخیص – مطالعه و محیط شناخت – نیازسنجی) 2

  نیازسنجی – ها محدودیت تشخیص – مطالعه و محیط شناخت) 3

  مطالعه و محیط شناخت – ها محدودیت تشخیص – نیازسنجی) 4
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  است؟ کدام ودش می داده نمایش ها گزارش و ها فرم ها، جدول در ،فیلد نام جاي به که برچسبی  .140

1 (OLE object  2 (Caption  3 (Format  4 (Memo  

  رشته آمار

 مد و میانه توزیع زیر کدام است؟  .141

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  X 

  فراوانی  1  2  4  7  28  56  53  29  18  3

 

  3و  4) 4  5و  4) 3  4و  3) 2  4 و 5) 1

بـه کمـک چـه    . دو امتحان پیاپی به عمل آمـده اسـت   اند، شدهدانشجوي ریاضی که به تصادف انتخاب  20از   .142

 تـوانیم  مـی عدل امتحان اول با امتحان دوم در کل جامعه دانشـجویان تفـاوتی نـدارد را    آزمونی این ادعا که م

 بیازمائیم؟

1 (t 2  براي دو جامعه نامستقل (z براي دو جامعه مستقل  

3 (X2 4  براي دو جامعه نامستقل (F براي دو جامعه نامستقل  

درصـد   96ي تعیین یک بازه اطمینان تقریبی است حداقل حجم نمونه برا 3دانیم انحراف معیار جامعه اي  می  .143

 :براي میانگین جامعه برابر است با 1/0به طول 

1 (900  2 (3600  3 (4400  4 (14400  

ضـریب   باشـند  31و  18 ،37انحراف معیار و معیار نمونه بـه ترتیـب    ،اگر در یک نمونه گیري مقدار میانگین  .144

 چولگی پیرسون در نمونه کدام است؟

1 (1  2 (1-  3 (3  4 (3-  

 :داده شودزوج مشاهده به صورت زیر  n=  100بر اساس )  Xو  Y(اگر رابطه بین متغیرهاي تصادفی توام   .145

  :برابر است با yو  xضریب همبستگی بین 

1 (93/0  2 (93/0-  3 (86/0  4 (86/0 -  

نسـبت بـه    xرگرسیون ه خط و ضریب زاوی 6/0برابر  Xنسبت به  Yضریب زاویه خط رگرسیون  ،در یک نمونه  .146

Y  درصد تغییرات  ،است 7/0برابرY  که به وسیلهX  قابل بیان است عبارتست از)R2:( 

1 (36%  2 (42%  3 (51%  4 (58%  

�)�فاصله اطمینان براي   .147 Y�)⁄ در رگرسیون خطی�� = �� + ����+  :ست کهاوقتی مینیمم   ��

1 (�� = x� 2 (�� = 0  3 (�� = ��� �(x�)  4 (�� = ��� �(x�)
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رگرسـیون  بـا یـک الگـوي     Yاست اگر  42/0برابر  Yو  Xتایی بین دو متغیر  16ضریب همبستگی یک نمونه   .148

 :است بادر جدول آنالیز واریانس برابر  Fنوشته شود آنگاه آماره  Xخطی ساده بر حسب 

1 (5/2  2 (3  3 (2/3  4 (4/3  

 چقدر است؟ yو  xبین است ضریب همبستگی  64/0برابر  =x3/0-4Yضریب تعیین حاصل از مدل   .149

1 (8/0-  2 (2/0-  3 (8/0  4 (2/0  

 کدامست؟ Yو  Xضریب همبستگی . باشد  Var(Y)=2و   X+2Y=3فرض کنید   .150

1 (
�

�
  2 (

�

�
-  3 (1-  4 (1  

باشـد   9/0نیـز برابـر    Yنسبت بـه   Xو شیب خط رگرسیون  9/0برابر  Xنسبت به  Yاگر شیب خط رگرسیون   .151

 ؟شود میبیان  Xتوسط متغیر  Yچند درصد از تغییرات 

  کند نمیچیزي را بیان ) 4  81%) 3  19%) 2  18%) 1

 Yو  Xنبـودن  به شـرط مسـتقل    Yروي  Xتابع رگرسیون . داراي توزیع نرمال دو بعدي است)  Xو  Y( جفت   .152

 :تابعی است

Xخطی از ) Y  4خطی از ) X  3درجه دو از ) Y  2درجه دو از ) 1
 

اندازه نمونـه   کند اگر مییار میانگین چه تغییري پیدا انحراف مع گیریم، میک جامعه نامحدود نمونه یوقتی از   .153

 افزایش یابد؟ 200به  100از 

  شود میچهار برابر ) 4  شود میدو برابر ) 3  شود مینصف ) 2  شود میتقسیم  2√به ) 1

م اگر بخواهی زم استتائی ال 5یک نمونه % 20جهت برآورد افراد با سواد در جمعیتی بزرگ با ضریب تغییرات   .154

 ید باشد؟اندازه نمونه چقدر با ،درصد افراد بی سواد را با همان ضریب تغییرات برآورد کنیم

1 (22  2 (125  3 (120  4 (150  

است اگر از این جامعه نمونـه اي تصـادفی    02/0ضریب تغییرات یک صفت برابر با  50در جامعه اي به حجم   .155

 :ین جامعه برابر است بابگیریم ضریب تغییرات برآوردگر میانگ 16به حجم 

1 (
√��

���
  2 (025/0  3( 

√��

���
  4 (125/0 

دقت نمونه گیري تصـادفی سـاده در مقایسـه بـا     . اگر صفت مورد بررسی در جامعه اي داراي روند خطی باشد  .156

 :نمونه گیري سیستماتیک

  مساوي است) 2  کمتر است) 1

  بستگی به حجم جامعه دارد) 4  بیشتر است) 3
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احتمال اینکه حداکثر اخـتالف بـین ایـن دو عـدد     . کنیم میانتخاب ) 0 و 1(دو عدد را به تصادف در فاصله   .157
�

�
 

 :باشد برابر است با

1 (
�

�
  2 (

�

��
  3 (

�

��
  4 (

�

�

  

 ... هآنگا ،باشد P(A)=P(B)=Pکدامیک از عبارات زیر درست است؛ اگر   .158

1 (P(AB) ≤	��  2 (P(AB) ≥ 2�(1 − �)  

3 (P(AB) ≥ 2� − 1  4 (P(AB) ≤ (1 − � �) 

عـدد   100احتمـال تقریبـی اینکـه میـانگین ایـن       کنیم، میعدد را انتخاب  100به تصادف ) 0 ،1(در فاصله   .159

از  تر بزرگ
�

�
 :باشد برابر است با 

1 (
�

�
  2 (

�

�
  3 (

�

�
  4 (1  

مقـدار امیـد ریاضـی متغیـر تصـادفی      . باشد X (2 ) =X(fx-1( و X<1>0داراي تابع چگالی  Xفرض کنید که   .160

Y=1+X+X2+……  کدام است؟ 

1 (1  2 (2  3 (∞  4 (3  

  رشته هاي علوم اقتصادي

اگر منحنـی تقاضـا   . است 2کشش قیمتی تقاضا صفر و کشش قیمتی عرضه  ،فرض کنید در نقطه تعادل بازار  .161

 ر چند درصد افزایش خواهد یافت؟قیمت تعادلی بازا ،به جلو انتقال پیدا کند% 5

1 (2  2 (5/2  3 (5  4 (10  

 : در آن سطح از تولید  کند، میمنحنی تولید متوسط را قطع  ،در کوتاه مدت وقتی منحنی تولید نهایی  .162

  .کند میمنحنی هزینه کل متوسط را قطع  ،منحنی هزینه نهایی) 1

  .کند میقطع منحنی هزینه ثابت متوسط را  ،منحنی هزینه نهایی) 2

  .باالتر از منحنی هزینه نهایی است ،منحنی هزینه کل متوسط) 3

  .از منحنی هزینه نهایی است تر پایین ،منحنی هزینه کل متوسط) 4

 ها آنبه ترتیب چه تغییري در تولید تعادل  ،وضع مالیات بر سود بنگاه در دو حالت بازار رقابت کامل و انحصار  .163

 ؟کند میایجاد 

  .کند نمیتغییر  – کند نمیتغییر ) 2  . یابد میکاهش  – کند نمیییر تغ) 1

  .کند نمیتغییر  – یابد میکاهش ) 4  یابد میکاهش  – یابد میکاهش ) 3
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آنگـاه هزینـه نهـایی     ،باشـد  Wبرابر  Lو قیمت هر واحد از نهاده  Q=ALبه صورت  Qاگر تابع تولید محصول   .164

 :تولید برابر است با

1 (
�

�
  2 (

�

�
  3( 

�.�

�
  4 (

�

�
  

 هـا  یارانـه میلیارد ریال  50غیر مستقیم  هاي مالیاتمیلیارد ریال  500برابر  C+I+G+(X-M)در اقتصادي که   .165

 است؟ ریال میلیاردمیلیارد ریال است درآمد ملی چند  25برابر صفر و هزینه استهالك 

1 (400  2 (425  3 (475   4 (500 

پـس انـداز    رخانوارها تصمیم بگیرند بیشـت  ،اگر در هر سطحی از درآمد ملی ،وب الگوي ساده کنیزيدر چارچ  .166

 چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ،کنند

  سرمایه گذاري کاهش خواهد یافت) 2  درآمد ملی افزایش خواهد یافت) 1

  سرمایه گذاري و اشتغال افزایش خواهد یافت) 4  تولید و اشتغال کاهش خواهد یافت) 3

پولی انبساطی در دوران رکورد شدید اقتصادي بدون اثـر اسـت    هاي سیاستکه اجراي  کند میکنیز استدالل   .167

 :به این دلیل که 

  .عمودي است ISافقی و منحنی  LMمنحنی ) 1

  .تقریباً افقی است ISعمودي و منحنی  LMمنحنی ) 2

  .ستعمودي ا ISدائماً در حال انتقال است و منحنی  LMمنحنی ) 3

  .شوند می جا جابهبه طور همزمان به طرف راست  ISو  LMهر دو منحنی ) 4

رفتـار مـردم بـه سـمت نگهـداري پـول بیشـتر میـل کنـد انتقـال            ،اگر با تغییر پارامترهاي تابع تقاضاي پول  .168

 و تقاضاي کل به ترتیب چگونه است؟ LM هاي منحنی

  .به سمت چپ موازي نا ،به سمت راست موازي نا) 1

  .موازي به سمت چپ و باال ،موازي به سمت چپ و باال) 2

  .به سمت راست موازي نا ،موازي به سمت راست) 3

  .به سمت چپ و پایین موازي نا ،به سمت چپ و باال موازي نا) 4

به  Yکاالي  يافزایش یابد و باعث شود تا منحنی تقاضا Xاگر قیمت کاالي  ،Yو  Xدر رابطه با دو کاال مرتبط   .169

 :آنگاه  ؛سمت راست انتقال یابد

1 (X  وY 2  دو کاالي مکمل هستند (X  وY دو کاالي جانشین هستند  

  یابد میافزایش  Yکم شده و براي  Xتقاضا براي ) 4  شود میکم  Yو  Xتقاضا براي ) 3
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�توابع عرضه و تقاضا براي یک کاال به صورت   .170
� = 60 − 3�
P = 20 + X

آنقدر یارانه بر روي  دولت در نظر دارد ،است �

یارانـه  . شـود  تـر  ارزانکننده از قیمت تعادلی کاال ده درصد  بپردازد تا قیمت پرداختی مصرف هر واحد از کاال

 :پرداختی دولت بر روي هر واحد از کاال برابر است با

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

معادلـه منحنـی درآمـد     ،باشـد  PY=2و  PX=7اگـر  . است U=X2Y2تابع مطلوبیت مصرف کننده به صورت   .171

 مصرف کدام است؟

1 (Y=X  2 (Y=2/5X  3 (Y=4/5X  4 (Y=3/5X  

 :بیان داشت که  توان می ،نهاده هاي تولید برابر صفر باشد) جایگزینی(چنانچه کشش جانشینی   .172

  .ثابت است ،بازده نسبت به مقیاس تولید) 1

  .عوامل تولید کامالً جانشین یکدیگرند) 2

  .همواره نزولی است ،سبت به مقیاس تولیدبازده ن) 3

  .منحنی تولید یکسان به صورت خطوط افقی هستند) 4

 چقدر است؟ ATCباشد  AVC=20و  TFC=100و  TC=200اگر   .173

1 (40  2 (50  3 (55  4(60 

 غلط است؟ ،در یک تعادل کورنو کدام عبارت  .174

سـود   ،با تغییر اسـتراتژي  تواند نمی تر بزرگبنگاه  ،باشدبه استراتژي تعادلی خود پایبند  تر کوچکاگر بنگاه ) 1

  .خود را افزایش دهد

سـود   توانـد  نمیبا تغییر استراتژي  تر کوچکبنگاه  ،به استراتژي تعادلی خود پایبند باشد تر بزرگاگر بنگاه ) 2

  .خود را افزایش دهد

  .دهند با تغییر استراتژي مقدار سود خود را افزایش توانند نمیهیچ یک ) 3

  .با تغییر استراتژي مقدار سود خود را افزایش دهند توانند میهر دو ) 4

در ) BP( هـا  پرداخـت اگر براي ورود و خروج سرمایه به کشور مقررات محدود کننده وضع کنیم منحنی تـراز    .175

 ):y,r(فضاي 

  شود میکم شیب تر ) 4  شود میپر شیب تر ) 3  یابد میبه پایین انتقال ) 2  یابد میبه باال انتقال ) 1

اعمـال سیاسـت انبسـاطی     ،در نظام نرخ ارز ثابت و با فرض تحرك کامل سرمایه در چارچوب نظریـه کنیـزي    .176

 .مالی

  .دهد نمیدرآمد تعادلی را تغییر ) 1
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  .شود میموجب ورود سرمایه و بهتر شدن تراز تجاري ) 2

  .شود میموجب خروج سرمایه و بهتر شدن تراز تجاري ) 3

  .شود میموجب ورود سرمایه و بدتر شدن تراز تجاري ) 4

واحد اسـت و تـراز    200مقدار استهالك  ،واحد 000/5مصرف کل معادل  ،واحد 000/10معادل  GNPمقدار   .177

پـس انـداز    ،واحـد اسـت   800/2و کل مالیات معـادل   200کسر بودجه دولت معادل . تجاري هم برقرار است

 :الص کل عبارت است ازناخالص و سرمایه گذاري خ

  800/1و  500/2) 4  000/2و  200/2) 3  600/1و  000/2) 2  800/1و  200/2) 1

 :پرداخت یارانه به سرمایه گذاري  .178

  .دهد مینرخ بهره و سرمایه گذاري را افزایش ) 1

  .دهد مینرخ بهره و سرمایه گذاري را کاهش ) 2

  .دهد میش نرخ بهره را افزایش و سرمایه گذاري را کاه) 3

  .دهد مینرخ بهره را کاهش و سرمایه گذاري را افزایش ) 4

 :شیب منحنی  ،اگر مخارج مصرفی تابعی از نرخ بهره باشد  .179

1 (LM  2  شود میبیشتر (LM  3  شود میکمتر (IS  4  شود میبیشتر (IS  شود میکمتر  

 در اقتصاد کالسیک کدامیک از موارد زیر صحیح نیست؟  .180

  .سوداگري پول وجود ندارد انگیزه) 1

  .عمل پس انداز با عمل سرمایه گذاري یکی نیست) 2

  .آورد میتقاضاي خود را به وجود  ،عرضه) 3

  .آید نمیبا توجه به انعطاف پذیري نرخ بهره در بازار سرمایه کمبود تقاضاي کل به وجود ) 4

  مدیریت هاي رشته

  چیست؟ مترادف سازمانی، خردگرایی مفهوم در »مصروفه منابع به بازده نسبت«   .181

  بندي بودجه) 4  کارگزینی) 3  کارایی) 2  اثربخشی) 1

  چیست؟ بر مبتنی »است گریزان کردن کار از امکان حد تا و بیزار کار از ذاتاً معمولی بشر« فرض  .182

  Y تئوري) 4  مازلو نظریه) 3  پیوستگی نظریه) X  2 تئوري) 1

  است؟ زیر هاي گزینه از کدامیک سازمان در »مسئولیت« تعریف  .183

  سازمان در اختیارات و سرپرستی داشتن از است عبارت مسئولیت) 1
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  .است سازمان در رهبري و مدیریت داشتن از عبارت مسئولیت) 2

 بـه  کـه  کارهایی عهده از تا دهد می افراد به سازمان مدیر که قانونی حق یا و اجازه قدرت، یعنی مسئولیت) 3

  .برآیند است شده واگذار ها آن

 شـده  واگـذار  فـرد  به که است اختیاراتی مقابل در گرفتن قرار بازخواست و سؤال مورد از عبارت مسئولیت) 4

  .است

 از اسـتفاده  بـه  مربـوط  آمـاري؛  تصـمیم  تئـوري  و ریسک تحلیل و تجزیه شبکه، تحلیل و تجزیه هاي تکنیک  .184

  است؟ »گیري تصمیم ابزار کدام«

  مشارکتی نظریه) 4  سازي گزینه بر) 3  اي محاسبه نظریه) 2  یاتعمل در تحقیق) 1

  است؟ دیگران با مشترك میانی و عالی مدیریت مختلف سطوح در زیر هاي مهارت از کدامیک سهم  .185

  گذاري هدف) 4  فنی) 3  انسانی) 2  ادراکی) 1

  است؟ اقتضایی تفکر دهنده نشان گزینه کدام  .186

  دارد گیبست تکنولوژي به چیز همه) 1

  دارد بستگی ساختار به چیز همه) 2

  دارد بستگی محیط و سازمان به حل راه بهترین یک) 3

  ندارد وجود فرد به منحصر حل راه بهترین یک) 4

  اند؟ کدام مدیریت هاي مهارت  .187

  اجرایی - تولیدي – ابداعی) 2  گیري تصمیم – ارتباطی – اطالعاتی) 1

  عملیاتی - میانی – الیع) 4  فنی – ادراکی – انسانی) 3

  چیست؟ کارایی و اثربخشی بین فرض  .188

  گیري تصمیم جنس از اثربخشی و است اجرایی جنس از کارایی زیرا نیستند مقایسه قابل) 1

  استاندارد با عملکرد مقایسه کارایی و است هدف با تصمیم مقایسه اثربخشی) 2

  هدف با تصمیم مقایسه اییکار و است استاندارد با عملکرد مقایسه اثربخشی) 3

  ندارد چندانی فرق) 4

  ... یعنی MIS مدیریت  .189

  کامپیوتري هاي نظام مدیریت) 2  اطالعات نظام مدیریت) 1

  خدماتی و اطالعاتی خودکار هاي نظام مدیریت) 4  تولیدي خودکار هاي نظام مدیریت) 3
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  .دارد کیدتأ...  تغییر بر جامع کیفیت و...  تغییر بر مجدد مهندسی  .190

  بنیادي - تدریجی) 4  تدریجی - بنیادي) 3  تدریجی - مستمر) 2  مستمر - تدریجی) 1

  است؟ غیررسمی هاي سازمان هاي ویژگی از کدامیک  .191

  انعطاف قابل پایدار سازماندهی) 2  انعطاف قابل متزلزل سازماندهی) 1

  شده توصیف روابط انعطاف قابلیت) 4  شده توصیف روابط سازمانی ثابت دوام و بقا) 3

  .نامید...  توان می را است نیازمند فوري گیري تصمیم و رسیدگی به که ناگهانی اي حادثه آمدن پیش  .192

  وضعیت) 4  بحران) 3  شرایط) 2  موقعیت) 1

 عنصـر  کـدام  برگیرنـده  در »سازمان مقاصد جهت در همکاري منظور به کارمندان در موثر هاي انگیزه ایجاد«  .193

  است؟ مدیریت

  رهبري) 4  هماهنگی) 3  سازماندهی) 2  ریزي برنامه) 1

  است؟ »محدودتر« نسبت به سازمانی، چه در نظارت، حیطه  .194

  کارآزموده و منظم کارمند داراي) 2  جدیدالتأسیس) 1

  قدرت داراي) 4  عملیات انجام در تر دقیق سرپرستی از نیاز بی) 3

  دارد؟ اصطالحی چه» .باشد الزم ها طرح و ها هدف به رسیدن براي که هایی فعالیت بندي طبقه و تنظیم«   .195

  مراتب سلسله) 4  تشکیالت) 3  سازماندهی) 2  ستاد) 1

  است؟ استراتژیک ریزي برنامه جزء گزینه کدام  .196

  عملکرد معیارهاي تعیین) 2  انحراف موارد تعیین و بازبینی) 1

  سفارشات کردن هماهنگ) 4  سازمان مأموریت و رسالت تعیین) 3

  دارد؟ نام چه کنترل گیرد انجام ستادها از استفاده با کنترل هرگاه  .197

  عمل از قبل) 4  عمل حین) 3  پیشنگر) 2  بازخور) 1

  دارند؟ رابطه هم با عامل سه کدام سازمانی ساختار در  .198

  تمرکز درجه نظارت، حیطه سازمانی، ساخت ارتفاع) 2  فرآیند مبناي بر ماتریسی، اي، وظیفه) 1

  مورب عمودي، افقی، ارتباطات) 4  استراتژي ریزي، برنامه مراتب، سلسله) 3

  است؟ سازمانی چه باشد پشتیبانی ستاد تسلط تحت که سازمانی  .199

  ساده ساختار) 4  ماشینی بوروکراسی) 3  اي حرفه بوروکراسی) 2  ادهوکراسی) 1
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  دارد؟ نزدیک ارتباط مدیریت وظیفه کدام با خالقیت  .200

  سازماندهی) 2  ریزي برنامه) 1

  ریزي بودجه) 4  انسانی نیروي مدیریت) 3

  ها رشته سایر

  ... شود می موجب مالی انبساطی سیاست یک  .201

  یابد افزایش پول حجم) 2 یابد کاهش پول حجم) 1

  یابد کاهش بهره میزان) 4 یابد افزایش بهره میزان) 3

  :یعنی بیکاري نرخ  .202

  کار نیروي به ربیکا کارگران نسبت) 1

  جمعیت کل به بیکار کارگران نسبت) 2

  اشتغال کل به بیکار کارگران نسبت) 3

  عمر سال 16 از بیشتر نیافته سازمان جمعیت به بیکار کارگران نسبت) 4

  است؟ کدام پول عرضه کننده تعیین عوامل  .203

  دارایی و اقتصاد وزارت و مرکزي بانک) 2 نقدینگی و دولت بودجه کسر) 1

  پولی فزاینده ضریب و پولی پایه) 4 مالی پایه و پولی پایه) 3

  است؟ اقتصادي امور در دولت دخالت طریق کدام نشانگر »گذاري قانون«   .204

  قدرت اعمال) 4  نظارت اعمال) 3  مستقیم غیر) 2 مستقیم) 1

  ؟افزاید می کشور واردات حجم بر زیر عوامل از کدامیک  .205

  ملی درآمد سطح کاهش) 2 داخلی هاي متقی عمومی سطح کاهش) 1

  ارز نرخ افزایش) 4 کشور داخلی پول ارزش افزایش) 3

  بپردازند؟ پول ایجاد به توانند می روش کدام به تجاري هاي بانک  .206

  وام اعطاي) 2  حساب صاحبان به واگذاري براي چک دسته انتشار) 1

  قانونی ذخیره نگهداري) 4 اسکناس نشر) 3

  نماید؟ صادر چک بخواهد که کسی هر نفع به تواند می مشتري »بانکی سپرده نوع چه« از  .207

  دار مدت) 4  انداز پس) 3  دیداري غیر) 2  دیداري) 1
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  است؟ زیر مورد کدام مرکزي بانک به ها بانک و خصوصی بخش بدهی  .208

  عمومی تعهدات) 4  درونی پول) 3  پولی پایه) 2  بیرونی پول) 1

  :بانک توسط حساب صاحب فوت از اطالع از پس بانک به شده ارائه هاي چک  .209

  .بود خواهد پرداخت قابل باشد فوت تاریخ بر مقدم چک تاریخ چنانچه) 1

  .نیست پرداخت قابل حساب صاحب فوت از پس چک اصوالً) 2

  .است پرداخت قابل ذینفع و بانک توافق با) 3

  .است پرداخت قابل وراثت انحصار برگ ارائه با) 4

  است؟ مستقر زیر حقوقی روابط از کدامیک بانک الحسنه قرض منابع با رابطه در ،جدید بانکی نظام در  .210

  موکّل - وکیل رابطه) 2 ضمان رابطه) 1

  توکیل در وکالت رابطه) 4 مدیون – دائن رابطه) 3

 زیر مراجع از کدامیک ي دهعه بر پول گردش هدایت و کنترل ،تنظیم ،ربا بدون بانکی عملیات قانون اساس بر  .211

  است؟ گرفته قرار

  تخصصی هاي بانک) 2 تجاري هاي بانک) 1

  ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک) 4 تخصصی و تجاري هاي بانک) 3

  باشد... دبای دولت طرف از خارجی یا داخلی عوض بدون هاي کمک یا وام دادن و گرفتن  .212

  جمهوري رئیس تأیید مورد) 2  اسالمی شوراي مجلس تصویب با) 1

  نظام مصلحت تشخیص مجمع تصویب با) 4 رهبري مقام تأیید مورد) 3

  :شامل ترتیب به تسهیالت اعطاي اساسی معیارهاي و ضوابط  .213

  مالی و فنی توجیهات – اقتصادي توجیهات – اعتباري تأمین یا وثیقه) 1

  فنی صالحیت و ابلیتق – اعتباري کشش و مالی ظرفیت – اعتباري تأمین یا وثیقه) 2

 تـأمین  یـا  وثیقـه  اعتبـاري  کشـش  و مـالی  ظرفیت – فنی صالحیت و قابلیت – اطمینان و اعتماد قابلیت) 3

  اعتباري

  اعتباري کشش و ظرفیت فنی صالحیت و قابلیت – اعتباري تأمین یا وثیقه – اطمینان و اعتماد قابلیت) 4

  :بانکی غیر اعتباري مؤسسات  .214

  .نمایند افتتاح حساب گونه همه توانند می) 1

  .باشند نمی جاري حساب افتتاح به مجاز) 2

  .باشند نمی دار مدت گذاري سرمایه حساب افتتاح به مجاز) 3
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  .نمایند می افتتاح جاري حساب خاصی شرایط با توانند می) 4

  :پولی سیاست ابزارهاي ،جدید بانکی نظام در  .215

  .ستا جدید ابزارهاي همان به منحصر) 1

  .است کالسیک بانکداري ابزارهاي همان به منحصر) 2

 نداشـته  شـرعی  مـوازین  بـا  مغـایرت  که را کالسیک بانکداري ابزارهاي از شماري ،جدید ابزارهاي بر عالوه) 3

  .شود می شامل باشد

  .شود می شامل را جدید ابزارهاي از شماري ،کالسیک ابزارهاي بر عالوه) 4

  :کیفري شکایت حق گردیده منتقل وي به بانک از گشتبر از پس چک که کسی  .216

  .باشد شده رعایت چک صدور صحت شرایط که شرطی به داشت خواهد) 1

  .باشد گرفته صورت انتقال برگشت تاریخ از ماه 6 از قبل اینکه شرط به داشت خواهد) 2

  .باشد قهري انتقال اینکه مگر داشت نخواهد) 3

  .نماید موافقت کبان اینکه مگر داشت نخواهد) 4

  :یعنی »التزام وجه«   .217

  .باشد رسیده موعدش و داشته موعد که دینی) 1

  .شود داده داین به باید مدیون طرف از بدهی پرداخت دیرکرد بابت از که خسارتی) 2

 تـأخیر  یـا  تعهد انجام عدم خسارت تأمین منظور به طرفین تراضی به قرارداد در که معینی و مقطوع مبلغ) 3

  .شود می مقرر نآ

  .است پرداخت قابل روز در بیشتر یا ریال یک ریال 3000 هر ازاء به که مبلغی) 4

  :به دارد بستگی خارجی ارزهاي برابر در ملی پول واقعی قدرت  .218

  دولت ارزي هاي سیاست) 2 واردات به نسبت صادرات کل مقدار) 1

  واردات به نسبت دراتصا کل ارزش) 4 داخلی تولیدات از حمایت هاي سیاست) 3

  :رقابتی وضعیت با مقایسه در تولید انحصاري وضعیت در  .219

  است کمتر عرضه و تر پایین کاال قیمت) 2  . تاس بیشتر عرضه و تر پایین کاال قیمت) 1

  است بیشتر عرضه و باالتر کاال قیمت) 4 است کمتر عرضه و باالتر کاال قیمت) 3

  :که است معنا این به مرکزي بانک نزد تجاري هاي نکبا قانونی ذخیره نرخ کاهش  .220

  یابد می کاهش پول حجم) 2 شود می کم ها بانک دهی وام امکان) 1

  است انبساطی پولی سیاست) 4 است بودجه کسري دچار دولت) 3
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  )ها ستمیسبرنامه ریزي و تحلیل (رشته مهندسی صنایع 

� = f(x)اگر  .221
1 +

����

�
� < 0

−1 +
����

�
� > 0

 پیوسته است؟ x = 0در  fتابع  aبه ازاي کدام مقدار  f(0) = aو  �

 aهر مقدار ) a  4هیچ مقدار ) 3  1-) 2  1) 1

 مساحت دایره کدام است؟. مماس است 3X+4Y+9=0و  3X+4Y-1=0دایره اي بر دو خط   .222

1 (π  2 (2π  3 (
π

�
  4 (4π

  

محاط در بیضی به معادله  هاي مستطیلبیشترین مساحت از بین   .223
��

�
+

��

�
=  کدام است؟ 1

1 (6  2 (12  3 (18  4 (24  

 شعاع قاعده استوانه کدام است؟. کنیم میاستوانه اي با حجم ماکزیمم محاط  6√در داخل کره اي به شعاع   .224

1 (√2  2 (2  3 (3  4 (√3
  

انحـراف معیـار   باشـد  چگـالی احتمـال زیـر     عتـاب یی از توزیعی بـا  تا 18یک نمونه تصادفی  X1و  ... و X18اگر   .225

  کدام است؟��) 4 استانداردانحراف (

f(x) = 2x    ,          0< � < 1 

1 (
�

��
  2 (√18  3 (18  4 (

�

√��

  

��مقدار  X~�(0,2)اگر   .226 >
�

�
+

�

�
�� >

�

�
�� P  کدام است؟ 

1 (
�

�
  2 (

�

�
  3(

�

�
	   4 (

�

�
  

. شناسـایی کنـد   هدف خاصی را 1/0براي یک سیستم رادار که در هر بار پویش تصویري قادر است با احتمال   .227

 شود؟ پویش تصویري، هدف شناسایی می 4با چه احتمالی دست کم در دو بار از 

1 (0313/0  2 (0523/0  3 (0631/0  4 (0725/0  

:�Hمند به آزمون  عالقه. باشد Pو  5با پارامترهاي داراي توزیع دو جمله اي  Xفرض کنید   .228 � =
�

�
در مقابل  

H�: � ≠
�

�
 باشد، احتمال خطاي نوع اول کدام است؟  X=0یا  H0 ،5اگر مالك رد فرض . هستیم 

1 (
�

��
  2 (

�

��
  3( 

�

��
  4 (

�

�

  

 :در تصمیمات برنامه ریزي نشده  .229

  اختیار کمتر و وقت بیشتر است) 2  است اختیار بیشتر و وقت کمتر) 1

  اختیار متوسط و وقت کمتر است) 4  اختیار کمتر و وقت کمتر است) 3



  32 1387سئواالت آزمون استخدامی بانک صادرات سال 

 

 ؟دهد میرا نشان ) un programmed(کدامیک از موارد زیر یک تصمیم برنامه ریزي نشده   .230

  زمان بندي مرخصی کارکنان) 1

  مشتریان هاي حساببررسی صورت ) 2

  ر مالیات از حقوق کارکنانتصمیم درباره کس) 3

  نفر متقاضی شغل مدیریت پروژه 30تصمیم درباره استخدام یکی از ) 4

>4هایی که در نامساوي  xمجموعه   .231
�

����
<  کدام است؟ کند می صدق 8

1 (�� ∶	
��

��
	< � <

�

�
�  2 (�� ∶	

��

��
	< � <

�

�
�  

3 (�� ∶	
�

�
	< � <

��

�
�  4 (�� ∶	

��

��
	< � <

��

�
�  

� = f(x)حد چپ تابع   .232
[�] + |�| � < −1
[�] − |�| � − 1

 کدام است؟ x = -1در نقطه  �

1 (2-  2 (1-  3 (0  4 (1 

�sinhمقدار مشتق عبارت   .233 2x  درx=1 کدام است؟ 

1 (2�� − � ��  2 (2�� − � ��  3 (�� − � ��  4 (�� − � ��  

بـه ترتیـب    هاي احتمالبا ) جدا از هم(دو پیشامد ناسازگار  Bو  Aاگر  ،تکرار مستقل یک آزمایش تصادفیدر   .234

 کدام است؟ Bقبل از پیشامد  Aاحتمال مشاهده پیشامد  ،باشند 4/0و  3/0

1 (�

�
  2 (�

�
  3 (�

�
  4 (�

�

  

 کدام گزینه صحیح است؟. اهی باشدو امید ریاضی متن P(X>0)=1یک متغیر تصادفی با  Xفرض کنید   .235

1 (COV��,
�

�
� = 1  2 (COV��,

�

�
� = 0 3 (COV��,

�

�
� ≥ 1  4 (COV��,

�

�
� ≤ 1	  

داراي کـدام    y=x2آنگاه متغیر تصادفی  ،درجه آزادي برخوردار باشد kبا  tاز یک توزیع  Xاگر متغیر تصادفی   .236

 توزیع است؟

  ردنرمال استاندا) 2  ناشناخته) 1

3 (F  با یک وK مربع کاي با ) 4  درجه آزاديK درجه آزادي  

 .به کدام گزینه مربوط است باشد، میاز جمع اجزاي آن  تر بزرگکل  ،باز هاي سازماناین نظریه که در   .237

  )Closed system(سیستم بسته ) Sub system(  2(زیر سیستم ) 1

  )System boundary(مرزهاي سیستم ) Synergy(  4(هم افزائی ) 3
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 کدام اظهارنظر در مورد مدیریت کیفیت جامع صحیح است؟  .238

  .است zهمواره تئوري ) 1

  .همواره بر تحوالت جهشی تکیه دارد) 2

  .بر بهبود مستقیم و مشارکت کارکنان تکیه دارد) 3

  .یک روش مدیریت ژاپنی است و در دیگر کشورها قابل اجزاء نیست) 4

به تمامی عناصر یک سطر یا یک ستون ماتریس هزینـه یـک مـدل حمـل و نقـل       ،kابت چنانچه یک مقدار ث  .239

 ... تدر این صور ،اضافه شود

  کند نمیجواب بهینه تغییر ) 2  شود میحتماً جواب بهینه عوض ) 1

  شوند میحتماً جواب و تابع هدف عوض ) 4  ممکن است جواب بهینه عوض شود) 3

بـه صـورت حـداکثر محصـول      zچنانچـه تـابع هـدف     .شود میساخته  Bو  Aیک محصول از مونتاژ دو قطعه   .240

مقـدار تولیـد ایـن دو     XBو   XA( تابع هدف مطابق کدام گزینه زیـر خواهـد بـود؟     ،ساخته شده تعریف گردد

 )شوند میقطعه فرض 

1 (Max z = �� + � �  2) (Max z = Max (�� + � �  

3 (Max z = Min (�� + � �)  4 (Max z = Min (�� + � �)  
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  پاسخنامه

  گزینه صحیح  شماره سؤال

  3و1  1

2  2  

3  4  

4  4  

5  1  

6  3  

7  4  

8  1  

9  3  

10  4  

11  3  

12  2  

13  3  

14  1  

15  3  

16  3  

17  4  

18  2  

19  2  

20  4  

21  2  

22  1  

23  4  

24  1  

25  1  

26  1  

27  1  

28  1  

29  4  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

30  2  

31  2  

32  3  

33  4  

34  4  

35  3  

36  1  

37  1  

38  2  

39  2  

40  2  

41  2  

42  1  

43  2  

44  1  

45  2  

46  3  

47  3  

48  1  

49  4  

50  2  

51  4  

52  1  

53  2  

54  4  

55  3  

56  3  

57  3  

58  1  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

59  1  

60  1  

61  4  

62  4  

63  2  

64  2  

65  1  

66  3  

67  2  

68  4  

69  3  

70  4  

71  1  

72  3  

73  2  

74  1  

75  2  

76  4  

77  1  

78  4  

79  4  

80  2  

81  4  

82  4  

83  3  

84  4  

85  3  

86  3  

87  2  
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  گزینه صحیح  شماره سؤال

88  2  

89  2  

90  3  

91  4  

92  1  

93  2  

94  4  

95  4  

96  4  

97  4  

98  3  

99  1  

100  3  

101  4  

102  4  

103  1  

104  4  

105  2  

106  2  

107  1  

108  3  

109  1  

110  4  

111  3  

112  2  

113  2  

114  1  

115  3  

116  1  

117  2  

118  1  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

119  3  

120  3  

121  4  

122  1  

123  3  

124  3  

125  4  

126  2  

127  4  

128  4  

129  2  

130  4  

131  1  

132  4  

133  4  

134  1  

135  4  

136  3  

137  1  

138  1  

139  3  

140  2  

141  4  

142  1  

143  4  

144  1  

145  1  

146  2  

147  1  

148  2  

149  1  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

150  3  

151  3  

152  3  

153  1  

154  2  

155  -  

156  1  

157  2  

158  3  

159  2  

160  2  

161  2  

162  3  

163  2  

164  4  

165  2  

166  3  

167  1  

168  4  

169  2  

170  2  

171  4  

172  1  

173  1  

174  4  

175  3  

176  2  

177  1  

178  4  

179  4  

180  2  
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  گزینه صحیح  شماره سؤال

181  1  

182  1  

183  3  

184  1  

185  2  

186  4  

187  3  

188  2  

189  1  

190  3  

191  1  

192  3  

193  4  

194  3  

195  2  

196  3  

197  1  

198  2  

199  3  

200  1  

201  3  

202  2  

203  4  

204  3  

205  3  

206  2  

207  1  

208  2  

209  1  

210  3  

211  4  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

212  1  

213  3  

214  2  

215  3  

216  2  

217  3  

218  4  

219  3  

220  4  

221  3  

222  1  

223  2  

224  2  

225  1  

226  2  

227  2  

228  2  

229  3  

230  1  

231  1  

232  2  

233  4  

234  1  

235  4  

236  3  

237  2  

238  3  

239  4  

240  3  
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