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نمونه سواالت اختصاصی و ثبت شده سایت ایران استخدام است و : این فایل بخشی از مهم اخطار

حوزه حمایت از حقوق مولفان و ناشرین جمهوری اسالمی ایران بر آن حاکم می قوانین مربوط به 

.باشد

رار دادن آن در هرگونه سوء استفاده از این فایل همانند استفاده از محتوا در تهیه کتب و یا ق

وبسایت های دیگر، چه برای فروش و چه به صورت رایگان شرعاً حرام و قانوناً خالف با مقررات و 

 قوانین کشورمان است. 

با توجه به روزها تالش و هزینه های بسیار جهت تهیه ی این بسته در صورت مشاهده و یا گزارش 

پیگیری حقوقی و اخذ ی و هشدار اقدام به هرگونه کپی برداری از آن بدون هیچ گونه تماس قبل

 نمود.جریمه خواهیم 

عوامل مجاز جهت فروش این اثر: سایت میهن همکار، سایت ایران عرضه

محصولبخشی از نام درس: 
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:استخدامی علمی های آزمون در شما موفقیت برای استخدام ایران های *توصیه

 پیشنهاد دبیرستانی عمومی دروس مطالعه امی،استخد های آزمون عمومی دروس مطالعه جهت -1

.میشود

 آموزشی جزوات و مباحث و کتب مطالعه استخدامی، های آزمون تخصصی دروس مطالعه جهت -2

.میشود توصیه دانشگاهی

این . میشود توصیه استخدامی های آزمون قبل سالهای تستی سواالت نمونه زنی، تست جهت -3

 ابل استفاده در این خصوص می باشد.فایل یکی از بهترین منابع ق

 سواالت نمونه زنی تست کامپیوتر و هوش و استعداد تحصیلی/شغلی، درس سواالت حل در -4

 سواالت نمونه از شما انتظار -5. باشد می موثرتر استخدامی های آزمون قبل سالهای استخدامی

 جهت استخدامی سواالت نمونه به مطالعه ی منابع بدون اکتفای. باشد معقول حد در باید استخدامی

 مثال عنوان به. شد خواهد مواجه شکست با موارد اکثر در استخدامی های آزمون در موفقیت

 نمونه همراه به که را کنکوری پشت فرد یک قبولی درصد و مطالعه کیفی سطح نمی توان هیچگاه

 قبل سالهای سواالت نمونه لعه یمطا به تنها که فردی با میکند منابع درسی مطالعه به اقدام سواالت

.گرفت نظر در یکسان میکند اکتفا کنکوری

 سعی بلکه کنید، حفظ را آنها پاسخ که نکنید سعی استخدامی سواالت نمونه مطالعه هنگام در -5

.بیاموزید را آنها اصلی  مباحث که کنید

 عمومی دروس مونآز نمره درصدی 65 الی 55 حدنصاب کسب استخدامی های آزمون اکثر در -6

 عمومی دروس تأثیر بنابراین شماست، ی پاسخنامه اختصاصی سواالت بخش تصحیح برای شرط

.نگیرید کم دست را خود استخدامی آزمون

 و اولین این است؟ غلط های پاسخ برای منفی نمره دارای شما روی پیش استخدامی آزمون آیا -7

 دارای آزمون اگر. بیابید را آن پاسخ معتبر منبع یک از میبایست که است سواالتی مهمترین از یکی

 شما حاالت این در. باشید مراقب امتحان جلسه سر در خود زنی تست نوع در باید است، منفی نمره

. دهید پاسخ محض شانس روی از سواالت، به نباید
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 استخدامی یآگه در شده اعالم آزمون مواد به توجه عدم کارجویان رایج اشتباهات از یکی -8

 را قبل سالهای در شده ارائه موارد قبل سالهای های آزمون تصور به شما است ممکن. است جدید

. است کرده پیدا تغییر جدید استخدامی آگهی در آزمون مواد که حالی در دهید، قرار مطالعه مورد

 یا و انسازم یک قبل سالهای استخدامی های آزمون استخدامی سواالت نمونه شما است ممکن

 شوید متوجه جدید استخدامی آگهی به رجوع با باید چیزی هر از قبل اما نمایید خریداری را بانک

.نفرمایید مطالعه را آزمونی مواد چه و مطالعه باید را آزمونی مواد چه که

 برای شود ای تجربه و درس شکست آنکه شرط به میرسد، راه از موفقیت شکستی هر از بعد -9

 سعی اید خورده شکست استخدامی آزمون چند یا یک در اگر بنابراین. آینده در تربه عملکرد

 استفاده استخدامی دیگر های آزمون در بهتر عملکرد برای اید کرده کسب که تجربیاتی از کنید

 شما تجربه کم رقیبان است ممکن که است شما برای مفیدی ی تجربه استخدامی آزمون هر. کنید

 .است مطالعه و خواندن کیفیت در اصلی تجربه که هرچند. نباشند مند بهره آن از

 استخدام ایران سایت در ما تجربه حسب بر. کنید دور خود ذهن از را تقلب وسواس و فکر -15

! است آزمون در تقلب احتمال سایت کاربران از برخی فکری های مشغله از یکی که ایم دریافته

 .دارد مختلفی های مجوز و ها تأییدیه به نیاز استخدامی آزمون یک برگزاری
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 بر عالوه و. است حاکم آنها نتایج اعالم و استخدامی های آزمون برگزاری نحوه بر زیادی قوانین

. شود می محول سنجش سازمان جمله از معتبری مجریان به استخدامی های آزمون اجرای آن

 یک در تنها نه اند کرده مجهز مناسبی علمی دانش به را خود که  استخدام ایران کاربران از بسیاری

 و میشوند پذیرفته همزمان طور به مختلف استخدامی آزمون چند یا دو بلکه و استخدامی آزمون

 بنابراین است، توانستن خواستن. است استخدامی های آزمون سالم اجرای بر نشانی خود این

.کنید دور خود ذهن از را منفی افکار یتمام که است این شما به ما توصیه

ایران استخدام تبرگرفته از تجربیات کارجویان موفق سای

 استخدام ایران سایت: نویسنده

 :این اثر باره در *

اصل و اساس در خدمات سایت ایران استخدام نه تأکید بر تعداد باال و بلکه تأکید بر ارائه باالترین  

ایران استخدام هیچ زمان استفاده کننده القابی به مانند بزرگترین، کیفیت است. در این راستا 

اولین، بهترین و... در معرفی خدمات خود نبوده و نخواهد بود.

اثر شکل گرفته که همینک در اختیار شما می باشد نیز با چنین رویکردی تهیه و ارائه شده است. 

م کرد در نگاه اول سخت باشد اما باید به هرچند که شاید پذیرش مطلبی که در ادامه بیان خواهی

اطالع شما کاربران عزیز سایت ایران استخدام برسانیم که جهت تهیه و ارائه چنین اثری یک 

روز تالش نموده اند. با توجه به کمبود موجود در زمینه نمونه سواالت  15نفره به مدت  9مجموعه 

نمونه "نمونه سواالت تألیفی با عنوان جعلی استخدامی و سوء استفاده افراد بسیاری در ارائه 

به خوبی واقف به نیاز شما کارجویان گرامی جهت دریافت خدمات بی نقص و  "سواالت استخدامی

 کارا در این زمینه هستیم.
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 *آزمون های موجود در داخل این بسته:

94آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال  -1

94دستگاه های اجرایی در خرداد آزمون استخدامی فراگیر  -2

94آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی در اسفند  -3

 93آزمون استخدامی بانک سپه در سال  -4

 93آزمون استخدامی ثبت اسناد در سال  -5

93آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در سال  -6

 94آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در سال  -7

ی موجود در داخل این بسته:*مواد امتحان

زبان و ادبیات فارسی -1

معارف اسالمی -2

 زبان انگلیسی -3

 ریاضی و آمار -4

 هوش و استعداد تحصیلی -5

کامپیوتر )مهارت های هفتگانه( -6

 اطالعات عمومی و سیاسی و تاریخی -7

:خصوصیات این اثر*

امی را گردآوری کرده ایم و تمامی در این اثر ما اصل سواالت استخدامی آزمونهای استخد -1

 نمونه سواالت موجود در آن عین و اصل نمونه سواالت آزمون های استخدامی می باشند.

پاسخ تمامی سواالت موجود در این فایل به صورت تشریحی و توضیحی می باشد، به صورتی که  -2

این مورد کمک بسیار زیادی در شما با مطالعه آنها از چرایی انتخاب پاسخ صحیح مطلع شوید و 

افزایش مهارت و اطالعات شما خواهد نمود.
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در انتخاب آزمونهای سازمانی موجود در این بسته به گونه ای عمل شده است که تمامی  -3

آزمونهای استخدامی موجود در این بسته مربوط به آزمونهای استخدام سازمانهایی باشند که مجری 

 بوده است. "ن سنجشسازما"برگزاری آنها 

با اطمینان بخوانید و اما بدانید که ساخته دست هیچ بشری خالی از اشکال ولو در حد ناچیز  -4

نخواهد بود. همواره نیازمند انتقادات و پیشنهادات سازنده شما بوده و هستیم. لطفاً با ما در ارتباط 

باشید.

   

 تلفن های پشتیبانی:

42273781-541    42272671-541      42273673-541    42277627-541

 :آدرس سایت  

Www.IranEstekhdam.Ir   

:ایمیل پشتیبانی

Info@iranestekhdam.ir   

 

http://www.iranestekhdam.ir/
http://www.iranestekhdam.ir/
mailto:Info@iranestekhdam.ir
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 (49)دستگاه های اجرایی. اسفندکدام یک از شعرای نامبرده حبسیّه سراست؟  -1

( خواجوی کرمانی2   ( عبید زاکانی1 

 ( فخرالدین عراقی9  ( مسعود سعد سلمان 3

( مسعود سعد سلمان3گزینه:  پاسخ کارشناس ایران استخدام

ی قمری است. منصوب بودن در مشاغل دیوانی موجب دو بار حبس شاعر نامی نیمه ی دوم قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم هجر

سال زندانی بود؛ در زندان غالباً کتاب خواند و شعر گفت. شعرهایی که در زندان سروده، در واقع شرح ۸۱وی شد. مجموعاً 

این حبسیه ها عالی ترین شعرهای اوست. .چگونگی زندگی او در زندان است

 (49)آموزش وپرورش.ت از یک شعر ده بیتی باشد، آن شعر، در کدام قالب،سروده شده است؟ اگر بیت زیر، اولین بی -2

«آب حیات من است خاک سر کوی دوست           گر دو جهان خرمی است ما و غم روی دوست»

ل( غز9( قصیده                      3( مثنوی                      2( قطعه                       1

 ( غزل 9گزینه:  پاسخ کارشناس ایران استخدام

در غزل و قصیده، مصراع اول بیتِ نخست، با همه ی مصراع های دوم ابیات، هم قافیه است.  

است.  ... اما فرق غزل و قصیده در محتوا و تعداد ابیات است. محتوای غزل عاشقانه و محتوای قصیده رثا، حکمت، عرفان و فلسفه و

 بیت است، و قصیده، حداقل شانزده بیت دارد و حداکثر آن آزاد است.  12تا  5غزل بین 

 بیتی با موضوعی عاشقانه، غزل است و قصیده نیست. 11پس یک شعر 

 (49)دستگاه های اجرایی. خرداددارد؟ « ایهامی»با توجه به بیت زیر، کدام واژه  معنای  -3

 « ماه من شو، گفتا اگر برآیدگفتم که  گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید »

 ( برآید 9          ( سرآید 3            ( غم  2         ( ماه 1

 

 ( برآید 9گزینه:  پاسخ کارشناس ایران استخدام

.ای است با حداقل دو معنی که یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن باشدآوردن واژه« ایهام»

 . اگر امکان داشته باشد و بخت با تو یار باشد2ماه /  . برآمدن ماه، باال آمدن1برآید: 
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بخشی از نمونه سواالت اطالعات عمومی

   (49)دستگاه های اجرایی. اسفند؟ نداشت« برجام»ایوین با عنوان کدام یکی از کشورهای زیر، نقشی در توافق جامع نهایی هسته -۸

( ژاپن9   ( آلمان 3   ( فرانسه2    (چین 1

امضاکنندگان: جمهوری خلق چین، اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه، ایران، روسیه،  (4گزینه:   کارشناس ایران استخدامپاسخ       

بریتانیا ، ایاالت متحده آمریکا

(49)آموزش و پرورش.زبان پشتو، از زبان های رسمی کدام همسایه ایران است؟  -2

 ( ترکمنستان9          ( پاکستان   3             ( افغانستان2         ( آذربایجان      1

شرقی های ایرانیِ شمالپَشتو نام یکی از دو زبان رسمی در افغانستان و از شاخه زبان(  2گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

اصلی مردم افغانستان فارسی  دو زبان کنند.باشند و در افغانستان و پاکستان و هند زندگی میاست. گویشوران آن قوم پشتون می

ِ خانوادۀ هندواروپایی است و در قانون اساسی جدید افغانستان نیز، هر دوی این زبانِ رایج، به دری و پشتو، هر دو از شاخه ایرانی

.استهای رسمی پذیرفته شدهعنوان زبان

 

(49)تأمین اجتماعیمرز خسروی بین ایران و کدام کشور است ؟  -3

 (عراق9(ترکمنستان                      3           ( آذربایجان   2                       ( ترکیه 1

المللی غربی ایران است که در شهرستان های رسمی و بینمرز خسروی یکی از پایانه(  9گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

عراق توسط این مرز برقرار است. شهرستان قصرشیرین با داشتن  است و ارتباط زمینی ایران و بخش عربیقصر شیرین واقع شده

باشد که مرز رسمی پرویزخان با اقلیم کردستان کیلومتر مرز مشترک با عراق دارای دو مرز رسمی پرویزخان و خسروی می ۸۱۱

مرز است.عراق و مرز خسروی با حوزه عربی کشور عراق هم

میباشد  پکیج طالیی نمونه سواالت استخدامی سایت ایران استخدامن فایل تنها بخشی از محصول  کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، ای

جهت خرید و دانلود فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفا که به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای 

 .روی لینک زیر کلیک فرمایید ،کامل این محصول

لینک دانلود و خرید محصول

http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?pid=1678

