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 یباشد. تمام یاستخدام م رانیا یاستخدام یبرگرفته از کتاب آزمونها لیفا نیا یهشدار: محتوا

حقوق مؤلفان  تیبوده و قانون حما یکتاب ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم نیا یمحتوا

 باشد. یبر آن حاکم م

و مالحضه  یگونه اخطار قبل چیون هممکن، بد قیمحتوا به هر طر نیمجاز از ا ریگونه استفاده غ هر

 خواهد شد. یقانون گردیمنجر به پ

از اثر  یقسمت ایهرکس تمام  -٣٢ماده  -حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان  تیحما قانون

عامداً  ایآورنده بدون اجازه او  دیبه نام پد ایقانون است به نام خود  نیا تیرا که مورد حما یگرید

از شش ماه تا  یبیعرضه کند به حبس تاد ایپخش  ایآورنده نشر  دیز پدا ریغ یگریبه شخص د

 سه سال محکوم خواهد شد.

 
 بخشی از فایلنام درس: 
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 *آزمون های موجود در داخل این بسته:

 49آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال  -1

 49آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی در خرداد  -2

 49استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی در اسفند  آزمون -3

 43آزمون استخدامی بانک سپه در سال  -9

 43آزمون استخدامی ثبت اسناد در سال  -5

 43آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در سال  -6

 49آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در سال  -7

 43آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال  -8

 49تخدامی وزارت نیرو در سال آزمون اس -4

 49آزمون استخدامی دیوان محاسبات در سال  -11

 

 

 

 *مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:

 زبان و ادبیات فارسی -1

 معارف اسالمی -2

 زبان انگلیسی -3

 ریاضی و آمار -9

 هوش و استعداد تحصیلی -5

 کامپیوتر )مهارت های هفتگانه( -6

 و سیاسی و تاریخیاطالعات عمومی  -7
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 :خصوصیات این اثر*

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

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

 .وضیحی می باشدپاسخ تمامی سواالت موجود در این فایل به صورت تشریحی و ت -2

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. "سازمان سنجش"برگزاری آنها 

ساخته دست هیچ بشری خالی از اشکال ولو در حد ناچیز  با اطمینان بخوانید و اما بدانید که -9

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

 باشید.

 

 

 

 

 

 
 

 تلفن های پشتیبانی:

92277627-191 

 :آدرس سایت  

   ranEstekhdam.IrWww.I   

 :ایمیل پشتیبانی  

Info@iranestekhdam.ir    

 
 

 
 

 

http://www.iranestekhdam.ir/
mailto:Info@iranestekhdam.ir
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 زبان و ادبیات فارسی

 

  .IranEstekhdam.IRWww(49)تأمین اجتماعیاست؟  کسی  چه آثار از ترتیب به «زمین نفرین»، «بهشت چون شهری» -1

 صادق چوبک -جالل آل احمد -2                           احمد آل جالل – دانشور سیمین -1

 هدایت صادق – زاده جمال -9                       صادقی میر جمال – دانشور سیمین -3

                             احمد آل جالل – دانشور سیمین -1گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

داستان  ،زبان فارسی ای درسیمین دانشور نویسنده و مترجم ایرانی است. وی نخستین زن ایرانی است که به صورتی حرفه ◘

 ت.اس «سووشون»ترین اثر او رمان نوشت. مهم

همان طور که بوده است اینک  در آن دست نبرده ام و خود می گوید: مطلقاً «شهری چون بهشت»دانشور درباره ی مجموعه داستان 

عرضه می گردد. یادگاری است از دوران سیاه اختناق و نموداری است از اجتماعی که در آن زیسته ام و زندگی را تجربه کرده ام. 

بیشتر شخصیت های داستان هایش واقعی است و با آن ها شخصا برخورد داشته ام. این گفته ی دانشور خود حاکی از تصویر کردن 

امعه ی پیش از انقالب است که اگر چه برده داری رسما ملغی شده است اما برده داری همچنان به شکل پنهان بر فرهنگ جامعه ج

 .حاکم است

کند. در این داستان، های جالل آل احمد است که ورود مدرنیته به ایران را روایت میترین کتاب، یکی از خواندنی«نفرین زمین» ◘

شود و در خالل داستان، تحوالت و رویدادهای آبادی را که برای تدریس به روستایی دورافتاده فرستاده میجالل معلمی است 

 .کندگزارش می
 

  Www.IranEstekhdam.IR (49)دیوان محاسبات مردادبه کدام معناست؟  «ورد»درعبارت زیر، -2

 «آرمیده بود و ایام دولت ورد رسیده لت برددر فصل ربیع که صو«

 ( دعا9( گل سرخ                     3( فروردین                    2( اردیبهشت               1

  .گل . گل هر درخت و غالب گل سرخ را گویند: ورد( 3 گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 

  Www.IranEstekhdam.IR (49ووزارت نیر) معنی کدام کلمه صحیح است؟ -3

 ( دغدغه: بیخوابی9( غافل: پنهان         3( جهل: تاریکی          2(شکوه:عظمت          1

 تخخخرس ه جهل:نادانشخخخدن ه غافخخخل: -2بزرگخخخی . شخخخوکت.  شخخخأن-1شخخخکوه: (1 گزینخخخه: کارشخخخناس ایخخخران اسخخختخدامپاسخخخخ 

 ه دغدغه:نگرانی .نادان،بیخرد-2 گاه،بیخبرناآ - 1

 

 
به صورت رایگان  میباشد که نمونه سواالت استخدامی سایت ایران استخدام بهاری پکیجکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول  

 جهت خرید و دانلود کامل این محصول، روی لینک زیر کلیک فرمایید.ارائه شده است، لطفا  و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده

 

 (کلیک کنید)لود کامل محصولخرید و دانلینک 
 

Www.IranEstekhdam.IR
http://www.iranestekhdam.ir/
http://www.iranestekhdam.ir/
http://iranestekhdam.ir/?p=753319
http://iranestekhdam.ir/?p=753319


     

 

 

 میهن همکار
 میهن همکار

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 
 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 یهن همکارم میهن همکار میهن همکار میهن همکار
 میهن همکار

 میهن همکار میهن همکار میهن همکار میهن همکار

 میهن همکار

 
 میهن همکار

 

 میهن همکار

 میهن همکار

 
 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 هر گونه کپی پرداری از این فایل ممنوع میباشد

در صورت مشاهده هر گونه کپی برداری بدون اخطار 

 قبلیمنجر به شکایت و پیگیری قانونی خواهد شد

در صورت مشاهده هر گونه کپی برداری بدون اخطار 

 قبلیمنجر به شکایت و پیگیری قانونی خواهد شد

 هر گونه کپی پرداری از این فایل ممنوع میباشد

در صورت مشاهده هر گونه کپی برداری بدون اخطار 

 به شکایت و پیگیری قانونی خواهد شدقبلیمنجر 

در صورت مشاهده هر گونه کپی برداری بدون اخطار 

 قبلیمنجر به شکایت و پیگیری قانونی خواهد شد

 میهن همکار میهن همکار میهن همکار میهن همکار میهن همکار میهن همکار میهن همکار میهن همکار

 ایران استخدام         سایت ایران استخدامسواالت استخدامی ونه نم بهاریپکیج 

 

 «ایران استخدام» خواهد داشت. یقانون گردیپ یبدون اخطار قبل ،جوسود توسط افراد لیفا نیهرگونه انتشار ا 5:  صفحه

 

 کامپیوتر )مهارت های هفتگانه(
 

 ؟فرض کنید از طریق کامپیوتر شخصی خود به اینترنت متصل شده اید کدام مورد جهت قطع ارتباط با اینترنت استفاده میشود -4

 Www.IranEstekhdam.IR (49)تأمین اجتماعی

1) Disconnect 
2) Eject 
3) No connect 
4) Close 

 (1 گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

استفاده  connevtاستفاده نماییم. و برای اتصال به یک مودم مد نظر باید از  disconnectبرای قطع اتصال اینترنت کافیست از 

 نمود.

 (49نیخخرو وزارت) تفاده مخخی شخخود؟بخخرای نمخخایش مقایسخخه برنامخخه عملیخخاتی و عملکخخرد یخخک سخخازمان از کخخدام نخخرم افخخزار اسخخ   -5

Www.IranEstekhdam.IR 
1 )Access         2 )Excel            3 )Power Point          9 )Word 

اکسل بیشتر اطالعات عددی ومتنی را نگه داری می کند وبرای انجام محاسبات آمخاری و    1)  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 ستفاده می شود.ترسیم نموداری بیشتر ا
 

 (49نیخخرو وزارت) بخخرای تبخخدیل اعخخداد التخخین بخخه فارسخخی روی کخخدام گزینخخه کلیخخک مخخی کنخخیم؟      « Word Options» در  -6

Www.IranEstekhdam.IR 
1 )Add-Ins            2 )Advanced        3 )Customize         9 )Display 

 Show Document در قسمت.را انتخاب کنیدAdvanced قسمت ( Word Options) (2  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 
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نمونه سواالت استخدامی سایت  بهاری پکیجکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول  

 به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده میباشد که ایران استخدام

 جهت خرید و دانلود کامل این محصول، روی لینک زیر کلیک فرمایید.ارائه شده است، لطفا 

 

 (کلیک کنید)لود کامل محصولخرید و دانلینک 
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 قبلیمنجر به شکایت و پیگیری قانونی خواهد شد

در صورت مشاهده هر گونه کپی برداری بدون اخطار 
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 ایران استخدام         سایت ایران استخدامسواالت استخدامی ونه نم بهاریپکیج 

 

 «ایران استخدام» خواهد داشت. یقانون گردیپ یبدون اخطار قبل ،جوسود توسط افراد لیفا نیهرگونه انتشار ا 6:  صفحه

 اطالعات عمومی و سیاسی و تاریخی
 

 Www.IranEstekhdam.IR (49قیام موسوم به تنباکو در زمان کدام پادشاه قاجار صورت گرفت؟ )تأمین اجتماعی  -7

 (محمدعلی شاه9(مظفرالدین شاه         3( ناصرالدین شاه       2( آقامحمدخان        1

قیام تنباکو، قیام تحریم تنباکو، جنبخش تحریم تنباکو، نهضت تحریم تنباکو یا (  2 : گزینه کارشناس ایران استخدامپاسخ  

مونوپل( در سفر سوم ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ -نهضت تنباکو در اعتراض به اعطای امتیاز توتون و تنباکو )انحصار

 شکل گرفت.

 Www.IranEstekhdam.IR  (49یوان محاسبات مردادای اصلی سازمان همکاری شانگهای،کدام کشورها هستند؟)داعض -8

 ( روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان1

 ( روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، آذربایجان2

 ( روسیه، چین، هند، پاکستان،ایران، قزاقستان، قرقیزستان3

 ( روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، ترکمنستان9

های چندجانبه دولتی است که برای همکاریسازمان همکاری شانگهای سازمانی میان( 1گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

زاقستان، قرقیزستان، توسط رهبران چین، روسیه، ق ٣۰۰۲است. این سازمان در سال تشکیل شده امنیتی، اقتصادی و فرهنگی 

و یک سال بعد ایران، پاکستان، هند و  ٣۰۰۲گذاری شد.عالوه بر اعضای اصلی، ابتدا مغولستان در سال تاجیکستان و ازبکستان پایه

 به عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق شدند ٣۰۲٣افغانستان در سال 

 

  Www.IranEstekhdam.IR (49نیرو وزارت)انتخاب فقهای شورای نگهبان چگونه است؟ نحوه -4

 ( بامعرفی رییس قوه قضائیه و تاییدمقام رهبری1

 مجلس شورای اسالمی وتایید قضائیه قوه رییس معرفی ( با2

 ( با انتخاب و معرفی مقام رهبری3

 اسالمی شورای انتخاب مجلس ( با9

 قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است. 41( به موجب اصل 3گزینه:  مکارشناس ایران استخداپاسخ 

 

 نمونه سواالت استخدامی سایت ایران استخدام بهاری پکیجکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول  

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

 دانلود کامل این محصول، روی لینک زیر کلیک فرمایید.

 (کلیک کنید)لود کامل محصولخرید و دانلینک 
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 و استعداد تحصیلیهوش 

 
 (49)آموزش و پرورش. در جدول زیر به جای عالمت سؤال کدام گزینه را می توان قرار داد؟  -11

Www.IranEstekhdam.IR 
1 )3           2 )2          3 )9                 9 )1  

 

2 31 1 
3 52 2 
 3 63 ؟

 (1گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

کند و عدد یکان از قرار دادن عدد ستون اول در سطرها ستون اول با ستون سوم جمع شده و عدد دهگان ستون دوم را ایجاد می   

 شودایجاد می

3+3 =6  

 

 Www.IranEstekhdam.IR (94)آموزش و پرورش.بیابید:  با توجه به شکلهای مقابل مقدار را -11

1 )16          2 )18              3 )38                9 )58 

 
 (3گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 است  11چون رابطه به صورت ضرب دو عدد پایین منهای 

     12×9=98و     11-98=38
 

 

 نمونه سواالت استخدامی سایت ایران استخدام بهاری پکیجکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول  

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

 دانلود کامل این محصول، روی لینک زیر کلیک فرمایید.

 (کلیک کنید)لود کامل محصولخرید و دانلینک 
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 (49)دستیاران ستادیال رابطه ی خاص وجود دارد به جای عالمت سؤال کدام شکل قرار خواهد گرفت؟در شکل زیر بین اشک

 

12- Www.IranEstekhdam.IR 

 
 (9گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

ال مربع شود و رنگ آن بر خالف آن دو شکل مشابه هست. در این سودر هر ردیف یا ستون شکلی که دو بار تکرار شده حاصل می

 شود و چون رنگ دو مربع سفید است پس رنگ مربع مشکی خواهد بود.انتخاب می

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سواالت  بهاری پکیجکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول  

به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از  میباشد که استخدامی سایت ایران استخدام

جهت خرید و دانلود کامل این محصول، ارائه شده است، لطفا  کیفیت و محتوای فایل معرفی شده

 روی لینک زیر کلیک فرمایید.

 

 (کلیک کنید)لود کامل محصولخرید و دانلینک 
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 معارف اسالمی
   Www.IranEstekhdam.IR  (49)تأمین اجتماعیدر کدام مطلب آمده است؟ « حکیم بودن خداوند»معنای  -13

 ریده است.( همه موجودات را یکسان آف1

 ( کلیه اعمال انسان، تحت کنترل اوست.2

 ( هیچ تفاوتی در آفرینش انسانها نیست.3

 ( کلیه افعال او هدفدار است. 9

 (9  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

شناسد و در این مطلب دانیم که خداوند به همه اشیاء به نحو کامل و تام علم دارد و همه اشیاء را به طور دقیق میمی پاسخ تشریحی: 

بلکه علم او اشرف همه علوم است، علمی حضوری که نفس این علم مبداء موجودات است. پس خداوند متعال به  .هیچ شکی نیست

 .معنای اول حکیم است

ی به معنای شود که خداوند به معنای اول حکیم است و وقتعالم بودن خداوند و واجب الوجود بودن او را قبول دارید، ثابت میاگر 

 .حکیم باشد فعل او نیز حکیمانه و هدفمند است و به معنای دوم نیز حکیم است لاو

 

  Www.IranEstekhdam.IR  (49)تأمین اجتماعیمهمترین تجلی عبادت خداوند کدام است؟  -19

 ( حج9                        ( نماز               3( روزه                    2( جهاد                                  1

 (3  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 
 

 Www.IranEstekhdam.IR  (43نیرو وزارت)؟است شمرده شده از ضروریات دین اسالم این آموزه همواره -15

 ( امامت9( خاتمیت                  3( نماز                        2( عصمت               1

 وهم وسلم وآله علیه اللّه صلی پیامبراکرم زمان در خاتمیت،هم به اعتقاد (3  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 بر دستانی هم که ایگونه است،به شده نقل متواتر صورت وبه بوده شده وپذیرفته روشن امری مسلمانان میان بعدی، هایدردوران

 نبوت به کس هر که معنا این است،به شده شمرده اسالم دین ازضروریات وارههم آموزه این. نیست متصور آن مورد در کذب

 بپذیرد رانیز ایشان خاتمیت بایدا لزوم کند اقرار پیامبر
 

 

 

 نمونه سواالت استخدامی سایت ایران استخدام بهاری پکیجکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول  

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

 دانلود کامل این محصول، روی لینک زیر کلیک فرمایید.
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کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول  

میباشد  نمونه سواالت استخدامی سایت ایران استخدام بهاری پکیج

به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای  که

جهت خرید و دانلود کامل این ارائه شده است، لطفا  فایل معرفی شده

 محصول، روی لینک زیر کلیک فرمایید.

 

 (کلیک کنید)لود کامل محصولخرید و دانلینک 
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