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 1399 یآزمونها ینیبسته تضم یمعرف
  نی تامشامل دانشگاه علوم پزشکی )نوبت صبح و عصر(،  99سال  استخدامی و آزمونهای سواالتهمه  بسته کاملیه جهت ته

، (2و  1شامل گروه )وزارت بهداشت   ، فراگیر هشتم )شامل گروه دوم، پنجم و ششم(،اجتماعی شرکت کار و تامین ،یاجتماع

 : اییدرمفبآدرس زیر مراجعه به  آرین)مقطع دیپلم و لیسانس(، شرکت پتروشیمی هنگام و آپادانا مریپل یدشرکت 

 اینجا کلیک نمایید

https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
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  99سال  ر هشتمی فراگیآزمون استخدام یسواالت عموم 

 به همراه پاسخ تشریحی سواالت
دوم(  گروه)

http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول: 

 

 مقدماتی ریاضی و آمار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/


 

 
  

6 

 تشریحی سواالت( به همراه پاسخ 2)گروه     99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

𝐀مجموعه    -1 = {𝐚|√𝐚 ∈ 𝐍, √𝐚 < 𝐴}    و𝐁 = {𝒙2|𝒙 = −1, −2, −3, مجموعه    {⋯ 𝐀است.  ∩ 𝐁′دارد عضو  چند    ؟، 

(Www.iranestekhdam.ir) 

 1(  4  7(  3  8  (2  عضوی ندارد   (1

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

اعداد غیر مربع    ’Bهم یعنی اعداد مربع کامل و بنابراین    Bیعنی اعداد مربع کامل که جذر آنها طبیعی است. مجموعه    Aدقت کنید مجموعه  

 ندارند.  Aکامل هستند که اشتراکی با  

 

   چند برابر جمله ششم است.  زدهم،ی جمله دوم و قدر نسبت با هم برابرند. جمله س ، یدنباله حساب کیدر    -2

(Www.iranestekhdam.ir) 

1  )4/2                      2  )1/2                          3  )2/2                               4  )3/2 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 داشت: ابتدا از اینکه جمله دوم و قدر نسبت با هم برابرند خواهیم  

𝑎2 = 𝑎1 + 𝑑 = 𝑑 → 𝑎1 = 0 

بنابراین نسبت  
𝑎13

𝑎6
 به صورت زیر به دست می آید: 

𝑎13

𝑎6
=

𝑎1 + 12𝑑

𝑎1 + 5𝑑
=

12𝑑

5𝑑
= 2.4 

 

2𝒙اگر    -3 + 3𝒂 = 𝒚باشد، بیشترین مقدار تابع  60 = 𝒂𝒙 + 2 =  (Www.iranestekhdam.ir) ؟کدام است 0

 200( ؟؟4                                       25( ؟؟  3                           35( ؟؟ 2                         15؟؟      (1

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 از عبارت زیر به دست می آوریم: 

2𝑥 + 3𝑎 = 60 → 𝑎 =
60 − 2𝑥

3
 

 با جایگذاری در تابع خواهیم داشت: 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 2 = 0 →
60 − 2𝑥

3
𝑥 + 2 = 0 →

60𝑥 − 2𝑥2

3
+ 2 = 0 → 60𝑥 − 2𝑥2 + 6 = 0 

𝑥𝑚𝑎𝑥بیشترین مقدار تابع درجه دوم در طول   =
−𝑏

2𝑎
 خواهد بود. بنابراین داریم:  𝑥2ضریب   aو    xضریب    bبه دست می آید که     

𝑥𝑚𝑎𝑥 =
−60

−2 × 2
= 15 
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 تشریحی سواالت( به همراه پاسخ 2)گروه     99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

𝒙2ای  اگر باقیمانده تقسیم چند جمله  -4 + 𝒂𝒙2 + 𝒙2بر    4 − 𝒙ای بر  باشد. باقیمانده تقسیم این چند جمله  6برابر    2 + کدام    2

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟

1)    16                         2  )6                            3  )8                                       4  )12 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 از تعریف تقسیم خواهیم داشت:  

𝑥2 + 𝑎𝑥2 + 4 = 𝑞(𝑥)(𝑥2 − 2) + 6 

 را محاسبه کنیم:   aکه ریشه مقسوم علیه است را در عبارت باال قرار می دهیم تا مقدار     X=√2.  همان خارج قسمت خواهد بود  q(x)که  

2 + 2𝑎 + 4 = 𝑞(𝑥) × 0 + 6 → 2𝑎 + 6 = 6 → 𝑎 = 0 

 به دست می آید.   8، باقیمانده  x+2است که با تقسیم بر    42x+بنابراین چند جمله ای ما  

 

های معادله  در خصوص ریشه -5
√2𝒙2−5𝒙+2

𝒙−2
=  (Www.iranestekhdam.ir) ؟ ، کدام مورد صحیح است  1−

                        مختلف العالمت دارد.                شهی( دو ر2                                 ندارد.           یقیحق  شهری(  1

                     دارد.      یمنف شهیر  کی(  فقط 4                    مثبت دارد.             شهیر  کیفقط   (  3

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 به حل معادله می پردازیم:

√2𝑥2 − 5𝑥 + 2

𝑥 − 2
= −1 → √2𝑥2 − 5𝑥 + 2 = −(𝑥 − 2) → 

2𝑥2 − 5𝑥 + 2 = 𝑥2 − 4𝑥 + 4 → 𝑥2 − 𝑥 − 2 = 0 → 𝑥 =  ریشه ها 2 و  1−

 

𝐑های رابطه  چه تعداد از زیرمجموعه -6 = {(7, −1), (8, −1),  (Www.iranestekhdam.ir) ؟، تابع هستند{(7,4 )

1  )6         2  )3                  3  )4   4  )5 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

زوج  دقت کنید برای تابع بودن یک رابطه نباید زوج های مرتب با مولفه اول یکسان و مولفه دوم متفاوت داشته باشیم. بنابراین حاالتی که دو  

 واهیم داشت که تابع هستند.زیر مجموعه خ   6( با هم هستند را حذف می کنیم که دو حالت حذف می شود و  7و-1( و )7و4مرتب )

 

 ترین قطر این شش ضلعی است؟، چند برابر طول کوچک13√مساحت شش ضلعی منتظمی به ضلع     -7

(Www.iranestekhdam.ir) 
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 تشریحی سواالت( به همراه پاسخ 2)گروه     99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

1)  12√3               2) 3√3                    3 )?√3            4  )6√3     

 پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :  

 : متأسفانه گزینه ها مشکل دارند و جواب صحیح در گزینه ها موجود نیست.پاسخ

برابر است با:                   aمساحت شش ضلعی منتظم با ضلع 
3√3

2
𝑎2 

      .3𝑎√طول کوچکترین قطر آن هم برابر است با  

 

𝐬𝐢𝐧)}اگر   -8 𝒙) + 2𝐟(𝐜𝐨𝐬 𝐱) = 3 𝐬𝐢𝐧2 𝒙}   باشد، ضابطه تابع𝐟(𝐱) کدام است؟  )Www.iranestekhdam.ir( 

1  )3 − 2𝑥2                    2 )3𝑥2 − 2       3 )2 − 2𝑥2                    4 )3𝑥2 − 3 

 پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :  

 پاسخ: گزینه صحیح تایپ نشده است. 

sin 𝑥 + 2𝑓(cos 𝑥) = 3𝑠𝑖𝑛2𝑥 → 𝑓(cos 𝑥) =
3𝑠𝑖𝑛2𝑥 − sin 𝑥

2
 

 

 )Www.iranestekhdam.ir( است؟  it ا ی Sum یاز الگوها  یکی شامل   Summitحروف کلمه  های گشتیچه تعداد از جا -9

1  )84                          2  )58                               3  )64                                  4  )78 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

دقت کنید که قرار است با یک الگو کنار هم قرار بگیرند را به صورت یک حرف در نظر می گیریم. بنابراین برای نوشتن کلماتی شامل الگوی  

sum  ،4    4حرف خواهیم داشت و! = حالت داریم که البته یک حرف    it  ،5حالت داریم. همچنین برای نوشتن کلماتی شامل الگوی     24

 ابراین  داریم. بن  mتکراری  
5!

2
= حالت داریم. چون یکی از حاالت هم رخ دهد مطلوب است پس تعداد حالت ها را جمع می کنیم:                                         60

84=24+60 

 

  است. کوچک  بندی  طبقه  نیدسته ا  نی [ آخر82،  91که ]  طوری به.  اند  شده  بندی  طبقه دسته  9در   وستیپ  یآمار   های  داده    -10

 )Www.iranestekhdam.ir( است.( یآمار  های از داده  ی کی  ها، هر کدام از دسته یو باال  ن ییداده کدام است؟ )حد پا نتری

1  )34                   2)    41                                3  )24                                     4  )28 

 

 پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :  

 سوال ناقص است. داده ها پیوست نشده است. 

http://www.iranestekhdam.ir/
http://www.iranestekhdam.ir/
http://www.iranestekhdam.ir/
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 تشریحی سواالت( به همراه پاسخ 2)گروه     99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

 

 )Www.iranestekhdam.ir( با توجه به جدول فراوانی ناقص زیر، سابقه در کدام دسته قرار دارد؟   -11

هادسته اول  دوم  سوم  چهارم   

7 6 a 3  فراوانی 

b 15/0 ؟؟؟  ؟؟؟   فراوای نسبی  

 دوم (  4                                    سوم(  3                                چهارم   (2                            اول  (  1

 پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :  

 صورت سوال مشکل دارد. 

 

. مقدار  شود¬یم  11برابر   ن،یانگ ی. ممیجمع کن 1را دو برابر کرده و با   a جز به  ها¬است. اگر همه داده 6داده، برابر  13  نیانگ یم -12

a کدام است؟  )Www.iranestekhdam.ir( 

1  )25                           2  )51                              3  )46                                    4)   37 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 با توجه به فرمول میانگین به محاسبه می پردازیم:  

∑ 𝑥𝑖
13
1

13
= 6 → ∑ 𝑥𝑖 = 13 ∗ 6 = 78 → ∑ 𝑥𝑖 = 78 − 𝑎

12

𝑖=1

13

𝑖=1

 

 و خواهیم داشت:   aاز طرفی داده ها دو برابر و با یک جمع می شوند، البته بدون  

2 ∑ 𝑥𝑖 + 12 + 𝑎12
𝑖=1

13
= 11 → 2 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑎 = 11 ∗ 13 − 12 → 2 ∗ (78 − 𝑎) + 𝑎 = 131 → 𝑎 = 25

12

𝑖=1

 

 

, 𝐚1های  میانگین و انحراف معیار داده  -13 𝐚2, ⋯ , 𝐚𝐧  های است ضریب تغییرات داده 0/ 6و  2به ترتیب 

 3𝐚1 + 1,2𝐚2 + 1, ⋯ , 3𝐚𝐧 +  )Www.iranestekhdam.ir( ، کدام است؟1

1  )4/0                   2)    18/0                                3  )2/0                                    4  )38/0 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

دقت کنید اگر تمام داده ها در عددی ضرب و با عدد دیگری جمع شوند، بر روی میانگین هم همین تغییرات اتفاق می افتد. اما برای انحراف  

ط اگر داده ها در عددی ضرب شوند، انحراف معیار هم در آن عدد ضرب می شود و جمع تأثیری بر آن ندارد. بنابراین طبق فرمول  معیار، فق

ضریب تغییرات برابر است با   
انحراف  معیار 

میانگین 
  . 

 

 

http://www.iranestekhdam.ir/
http://www.iranestekhdam.ir/
http://www.iranestekhdam.ir/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم: 
 

 زبان و ادبیات فارسی 
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 تشریحی سواالت( به همراه پاسخ 2)گروه     99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟ ب یرابت«، به ترت -ی کاف -»جاشنگاه یمعن   -14

 ر ییتغ  -کاردان  -ری( شبگ2                                              شهیاند  -تیباکفا  -( سحرگاه1

 ؟؟؟؟ق   -اقتیبال  -( پگاه4                                     درفش.  -کار  یدارا  -ظهر  کی( نزد3

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) »هر دو واژه« درست است؟ یدر کدام مورد، معن -15

 )صفت، عهد(   -(ادیبانگ و فر  ر،ی( )صف2                         )موافق، همراه(  -( )حشر، نشستن(1

 ترس(  -)؟؟؟   -( دنیدو  -( )تگ4                        ( مودنیپ  ر،ی)تسخ  -( )چشنر، طوق(3

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 به درستی معنا شدند    1ی  ناخواناست اما کلمات گزینه  4و    3ی  گزینه

 

   (Www.iranestekhdam.ir)خورد؟   یبه چشم م  «ییچند »غلط امال  ر، یز  های گروه واژه  انیدر م  -16

جهد و    -رویی¬و خوب   احتیس   -ی و ناپسند  تیکراح  -رضوان و بهشت  -کج و ملعوج   -اهیغرس درخت و گ  -و کتاب   فهی»صح

 مهمل و مهد= چابک و فرض.« -ت یو نها ت یغا - کوشش

 ( چهار4           ( سه                     3                   ( دو               2       ( پنج                        1

 

 3گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 .فرز:  فرض   کراهت،:  کراحیت  معوج،:  ملعوج

 

 (Www.iranestekhdam.ir) مشهود است؟ «ییچند »غلط امال ر، ی در متن ز -17

به کفران    می ذات و فراق او نگردان  یو جان و نفس فدا  میبر او عرضه نکن  شتنیرنج افتاد. اگر به همه نوع خو  نیکه او را ا  »امروز

      م؟یگرد غدر یاهل مروّت ب کی و به نزد مینعمت منصوب شو

 ( دو 4           ( سه                    3       ( چهار                    2                         کی  (1

 1گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 قدرغدر: بی بی

 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟  «پارادوکس» فاقد بیت  کدام   -18
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 تشریحی سواالت( به همراه پاسخ 2)گروه     99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

 را   ارام  برد  باره  یک دلم  کز                                   است  خوش  خاطر  مرا  دالرامی  با  (1

 است   دیگر  جای  دلم  و  جمع  میان  در  من                             ای شنیده  غایب  حاضر  وجود  هرگز  (2

 بود   بیدار  گه  و  ناز  خواب  به  گاهی  او  چشم              بود  بار  با  سخن  روزم  تا  که  ها شب  آن  خوش  ای  (3

 انداخت   آسمان  بر  شادی  ز  کاله  جهان                             انداخت  جهان  بر  سایه  رخ  آفتاب  چو  (4

 

 3گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 ست.چشمانی که گاه بیدار و گاه خواب باشد پارادوکس ندارد و امری طبیعی 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟ آراسته «تضمین و مجاز  کنایه، » زبور  به  را خود کالم شاعر بیت،   کدام در  -19

 باران   ستاره  صبح  گاهت گاه  لبخند                        ساحل  و  صبح  پیوند  نگاهت  آیینه  (1

 بشکن   کار  طلسم  و  باش  خود  آفتاب  خود  تو                   آفتابی  برآید  که  امشب  ندارد  آن  سر  (2

 توست  و  من  زبان  که  نگاهی  به  گو  پاسخم             گوییم می  سخن  خاموش  لب  با  کن  گوش  (3

 فسوس   رنگ  سزد می  ام آیینه  رخ  وز             خروس  بانگ  سحر  خوبین  دل  از  رسد می  (4

 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 مصراع اول از سعدی و مصراع دوم از شفیعی کدکنی است که تضمین دارد.

 

 (Www.iranestekhdam.ir) اند؟  کدام زیر   بیت  های آرایه - 20

 .«است دست بر  دف  نه  و قانون به  چنگ  نه            است پست  مستی ساز  دهر  مجلس در»

 جناس  -تعلیل  حُسن  -تشبیه (  2                           تناسب  ابهام  -جناس  - تشبیه  (1

 استعاره   -تعلیل  حُسن  - کنایه(  4                          تلمیح  -استعاره  -نظیر  مراعات(  3

 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 مجلس دهر مانند ساز است )تشبیه(، پست و دست )جناس( قانون )ایهام تناسب با ساز و چنگ و دف( 

 

 .......... .  جز به  شود، می دریافت زیر  ابیات  همه  از.« نیکوست رسد  دوست از   چه هر» مَثَل  مفهوم -21

(Www.iranestekhdam.ir) 

 . است  کام همه  نشینی  دوست  نظر  در  چون                  نهنگان  کام  در  که  اندیشه  مبر  سعدی  (1

 . است   من  یار  مراد  چون  نکند  تفاوتی                    من  مرادی بی  است  این  تو  مراد  اگر  (2
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 تشریحی سواالت( به همراه پاسخ 2)گروه     99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

 کش  در  خوش  دوست  دست  از  شربت                        زهرآلود  خواه  و  است  خوش  خواه  (3

 است   دین  و  دل  غارت  که  برآمد  بانگ              کوفت  فرو   عشق  طبل  که  هرجا  تو  حُسن  (4

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

گیر او  ی آخر از زیبایی یار و عشق همهنیکوست اما در گزینهها به این نکته اشاره دارد که زهر یا نوش از دست دوست  ی گزینهدر همه

 گوید. می

 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟ زیر بین مفهوم   «فاقد» بیت،   کدام -22

 « بگذرد نیز   شما چراغان بر  هم                        بکشت ها شمع بسی زمانه   در که بادی»

 است   داماد  هزاران  عروس  عجوزه  این  که                  نهاد  سست  جهان  از  عهد  درستی  مجو  (1

 دانست   خزانی  باد  غارتگری  که   هر                      جهان  باغ  گل  به  ننازد  که  بیاور می  (2

 باد   دارد  هزار  هزاران  فسانه  این  از                        چرخ   که  مدار  عجب  زمانه  زانقالب  (3

 خشت   بسازد  ما  خاک  از  که  است  سر  آن  بر              خراب  جهان  این  که  کن  دل  عمارت  می  به  (4

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

نهادی  ی اول از سست کند که نیرنگ زمانه و باد مرگ سراغ شما هم خواهد آمد باالخره. اما در گزینهها به این نکته اشاره میی گزینهدر همه

 کند.وفا نمیگوید که به کسی  جهان سخن می 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) دارد؟ مفهومی قرابت  بیت، کدام با  زیر، عبارت  -23

 .«دهد می خبر  ضمیر سِرّ از اش دیده دو نگاه  باز.  بکود  رازپوشی در  عاشق  هرچه»

 است   جایی  خاطرش  روز  هر  که  است  عارف  نه                کسی  به  نظر   ساعتش  هر  که  است  عاشق  نه  (1

 درون   اشتیاق  گنجد نمی   حیث  در  که                    است  بس  عشق  دلیل  بیرون  تغیّر  همین  (2

 آید  می  زبان  به  حکایت  شوق  از  لیکن             نکنند  شکایت  دوست  از  که  است  عشق  شرط  (3

 است   پایی  در  شکسته  خاری  و  سر  بر  نهاده                  دستی  رود می  که  هرجا  تو  عشق  دست  ز  (4

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 دهد. ظاهر بیرونی اشتیاق درونی عشق را نشان می

 

 (Www.iranestekhdam.ir) دارد؟ وجود «نگارشی  غلط» چند زیر،  متن در -24
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 تشریحی سواالت( به همراه پاسخ 2)گروه     99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

  اقدامات  که  دادم خبر ایشان به  تلفناً. است گردیده صادر شما  گرامی  دوست علیه  بر   دادگاه رأی  که  بود آن از حاکی واصله،  نامة»

 .« بدهد انجام را  الزمه 

 چهار (  4                                پنج(  3                              شش(  2                                سه  (1

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

غلط ویرایشی: واصله: رسیده، بر علیه: حشو دارد. همان علیه    5درست است. یعنی    3ی  گزینهاگر منظور از غلط نگارشی، غلط ویرایشی است  

 ست، صادر گردیده: صادر شده، تلفناً: تلفنی، اقدامات الزمه: اقدامات الزم.کافی

 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟ «متفاوت » مورد کدام های  واژه نوع  -25

 شنیدار   -شکرانه  -نگرش(  2                                  زرّینه  -شرمگین  -هنرور  (1

 ثروتمند  -افسرده  -آفریدگار(  4                                 گانه پنج  -رونده  -جویا(  3

 

 پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

هایی  سازد و در هر گروه تفاوت ها را میساز آمده که نوعی از صفت مشتقسؤال نامفهوم است. در هر گزینه اسم یا بن مضارع یا بن ماضی با یک وند  

 وجود دارد. 
 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟ کدام ترتیب، به ،«افعال  زمان »  زیر،  عبارت   در   -26

 « بزنیم کردم،  می تحصیل آن  در  که  ای مدرسه به  سری  حاال و باشید  داشته  را  مطلب این»

 التزامی   مضارع  -استمراری  ماضی  -مستمر  ماضی  ( 2التزامی               ماضی  -مستمر  ماضی  -التزامی  مضارع  (1

 التزامی   مضارع  -استمراری  ماضی  -التزامی  ماضی  (4التزامی            مضارع  -مستمر  مضارع  -التزامی  ماضی  (3

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 کردم: ماضی استمراری، بزنیم: مضارع التزامی. می ماضی التزامی،  

 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟ «استعماری اضافه» ترکیب، دو هر  مورد،  کدام در  -27

 ضاللت   بیابان  -خاک  دامن(  2                               طمع  خصلت  -عفاف  پرده  (1

 کالم   روح  -قصیده  قالب( 4                           هستی  قرباد  -حسد  حمله(  3

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

بر و زبان فریادکش  ی استعاری هستند و هر کدام استعاره از موجودی دارند که دست حمله کشد. اضافهبرد و هستی، فریاد میحسد، حمله می

 دارند. 
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 تشریحی سواالت( به همراه پاسخ 2)گروه     99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟ کدام   ترتیب، به  زیر،  بیت در شده مشخص های  واژه نقش    -28

 «ای توشه  معرفت از آرد دست  به              ای گوشه  در که  بختی نیک خنک»

 مفعول   -مفعول   -نهاد  -مسند(  2                           مفعول  -متمم  -نهاد  -قید  (1

 نهاد   - متمم  -مسند  -قید(  4                          متمم  -مفعول  -نهاد  -مسند(  3

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 ای را )مفعول( به دست آورد. خنک، خوشا به حال )قید( نیکبختی )نهاد( که از معرفت )متمم( توشه 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم: 
 

 معارف اسالمی
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 تشریحی سواالت( به همراه پاسخ 2)گروه     99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

 (Www.iranestekhdam.ir) دارد؟  اشاره موضوع  کدام به  ،«خُلِقَ مِمُّ  الْإِنَسانُ فَلیَنْظُرِ» شریفة  آیة  -29

 . است  خودشناسی  مقدمه  خداشناسی  (2                              .است  انسانی  کمال  مقدمه  خودشناسی  (1

 .است  شناسی جهان  درآمد پیش  خودشناسی  (4                               .است  خداشناسی  مقدمه  خودشناسی  (3

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 ترجمه: انسان باید بنگرد از چه خلق شده است 

 است.   شناسییابیم که خودشناسی مقدمه خدامیبا تامل در آیه فوق در

 

  بپردازد؟ موضوع  کدام به  باید  آن، بد و  نیک  و  خود پیرامون جهان شناخت به  پرداختن از قبل انسان  - 30

(Www.iranestekhdam.ir) 

 کمال   به  رسیدن  های راه   آوردن  دست  به  و  خدا  شناخت  (1

 آنها   دستورات  به  عمل  و  الهی  پیرامون  های توصیه  و  خدا  شناخت  (2

 آنها   ساختن  شکوفا  و  خود  معنوی  های گرایش  و  نیازها  شناخت  (3

 خویش   نهاد  و  فطرت  های گنجینه  کشف  و  خود  شناخت  (4

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

های فطرت و نهاد خود را کشف نماید  آدمی قبل از آنکه به شناخت جهان پیرامون خود و نیک و بد آن بپردازد، باید خود را بشناسد و گنجینه

نفسانی و شهوانی خود را تعدیل کند.و آنها ار به کمال برساند و امیال    

 

 (Www.iranestekhdam.ir)   است؟ توحید مرتبه  کدام بیانگر ،...« لَقََسدَنَا اللَهُ إِالَّ اَلِهَةً فِیهِمّا   کَانَ لوْ» شریفه  آیة  -31

 ربوبیت(  4                             حاکمیت(  3                               خالقیت(  2                            مالکیت  (1

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

شدند. بود، هر دو )آسمان و زمین( تباه میترجمه: اگر در زمین و آسمان خدایانی جز اهلل می  

 آیه شریفه نظر به توحید ربوبی دارد. 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟ مورد کدام ،«حاکمیت در  توحید» از منظور -32

 . باشد  قرآن  و  خدا  تأیید  مورد  حاکمان،  صالحیت  باید  و  است(  ص)  پیامبر  و  خدا  آن  از  اصالتاً  حاکمیت،  (1

 . باشد  الهی  اذن  و  انتصاب   به  باید  دیگران،  حکومت  و  خداست  آن  از  اصالتاً  حکومت،  حق  (2

 . باشد  خداوند  خاص  اجاره  به  باید  دیگر  افراد  و  است(  ص)   پیامبر  و  خدا  آن  از  اصالتاً  حکومت،  حق  (3

 . است  کرده  واگذار(  ص)  پیامبر  را  خود  حکومت  از  بخشی  خداوند  و  خداست  آن  از  اصالتاً  حاکمیت،  (4
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 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

ی خاص یا عام او  دیگران باید به انتصاب و اجازه منظور از توحید در حاکمیت این است که حق حکومت اصالتا مربوط به خداست و حکومت  

 باشد. 

 

  است؟  توحید مراتب   از یک کدام بیانگر   ترتیبریال به ،«نَستَعینُ إِیَّاکَ وَ نَعْبُدُ  إِیَّاکَ» و «الْعَالَمِینَ رَبَّ   لِلَّهِ الْحَمّدِ» شریفة  آیات  -33

(Www.iranestekhdam.ir) 

 عبادت   -اطاعت(  2                                     عبادت  -عبادت  (1

 اطاعت   -عبادت(  4                                    اطاعت  -اطاعت(  3

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 آیات شریفه مذکور هر دو بیانگر توحید در عبادت اند 

 

 دارد؟ اشاره   موضوع کدام به ،...« فُرَادَی وَ  مَثُنَی بِلَّهِ   تَقُومُوا أنْ بِوَاحِدَةِ أعِظْکُمْ  إِنَّمّا  قُلْ» شریفة آیة -34

(Www.iranestekhdam.ir) 

 اجتماعی   ایمان(  4                                بندگی  در  اخالص(  3فردی                     ایمان(  2                    گذشت  و  ایثار  (1

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 کنم، ]و آن[ اینکه به صورت جمعی و فردی برای خدا قیام کنید.. ترجمه: بگو شما را فقط یک موعظه می

 ایه فوق به اخالص در بندگی اشاره دارد.

 

 (Www.iranestekhdam.ir) معناست؟  کدام به  الهی، اراده -35

 حاکمیت   و  قدرت  اعمال(  2                           اکراه  و  اجبار  بدون  افعال،  انجام  (1

 احسن   و  اصلح  نظام  به   علم(  4                              فعل  و  یقین  علم  بینِ  کیفیتی (  3

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 ارده الهی به معنای انجام افعال، بدون اکراه و اجبار است. 

 

  ایمان   آیات  این ظاهری معانی به  باید که  معتقدند و کنند¬می تمسک...«  أیْدیِهِمْ فَوْقَ  اللَّهِ  یَدُ»...  شریفة آیة  به  گروه کدام  -36

 (Www.iranestekhdam.ir) آورد؟

 تشبیه   اهل(  4                         بالتشبیه  اثبات(  3            تعطیل                اهل(  2                    بالتعطیل  اثبات  (1

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
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هایشان است... ترجمه: دست خدا باالی دست  

روند. این  اهل تشبیه معتقدند که صفات الهی و صفات مخلوقات از نظر معنا و مصداق با یکدیگر تفاوتی ندارند و دقیقا به یک معنا به کار می

دند که خداوند نیز مانند انسان دارای اعضا و جوارح است و به ظاهر اینگونه آیات اعتقاد دارند. گروه معتق  

 

  از یک کدام   بیانگر ترتیب،  به ،...« ومُسعَهَا إاِلَّ نَفُساً نُکَلَّفُ  الَ»...  و...«  الْقِیَامَةِ لِیَوْمِ  الْقِْسطَ الْمَوَازِینَ نَضَعُ   وَ» شریفة  آیات  -37

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟  عدل  اقسام

 تشریعی  - تشریعی( 2                                                   تشریعی  -جزائی  (1

 جزائی  -جزائی(  4                                                    جزائی  -تشریعی(  3

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

"شود  هیچ کس به اندازه توانش تکلیف نمی  "و    "های عدل را به روز قیامت خواهیم نهاد...و ما ترازو  "ترجمه:  

ها و تکالیف  کنند. عدل تشریعی خداوند بدین معناست که در تشریع احکام، دستورآیات مذکور به ترتیب به عدل جزائی و تشریعی اشاره می

گری استوار است و عدل جزایی نیز به معنای دادگری خداوند در کیفر و پاداش بندگان هنگام رستاخیز است. اساس عدل و دادالهی بر   

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  اند؟ کدام  ترتیب به   نظم  سازنده اصلی عناصر   -38

 دقیق  ریزی برنامه  و  طراحی  -شده  حساب  -سازماندهی  -هماهنگی  (1

 هدفمندی   -شده  حساب  سازماندهی  -دقیق  ریزی برنامه  و  طراحی  (2

 هدفمندیگ   -دقیق  ریزی برنامه  و  طراحی  -شده  حساب  سازماندهی  (3

 شده   حساب  سازماندهی  -دقیق  ریزی برنامه  و  طراحی  -هماهنگی  (4

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

ریزی دقیق ب( گردد که سه عنصر سازنده اصلی مفهوم نظم است. الف( طراحی و برنامهشود، آشکار میای منظم دقت  اگر در مجموعه 

داشتنشده ج( هدفسازماندهی حساب  

 

 (Www.iranestekhdam.ir) داند؟ می عامل  کدام   معلول را(« تنگ زندگی)  ضَنْکاً مَعَِشةَ: »کریم قرآن  -39

 اخالق   به  توجهی بی(  2                                 روانی  های اضطراب  (1

 قیامت   به  اعتقادی بی(  4                                 خدا  از  گردانی  روی(  3

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

داند. عامل اصلی زندگی تنگ میگردانی از یاد خدا    سوره طه )اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا( روی  124قران کریم در آیه    
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  قیامت در  موضوع  کدام به ، «سَعِیراً سَیَصْلَوَنَ وَ  نَاراً بُطُونِهِمْ  فِی یَاکْلُونَ إِنَّمَا   ظَلْماً الْیَتَامَی أمْوالَ یَأکُلُونَ  الَّذِینَ إِنَّ»  شریف آیة  -40

   (Www.iranestekhdam.ir) دارد؟ اشاره

 انسان   وجود  درون  شاهدان(  2                                         اعمال  تجسم  (1

 مرگ   از  پس  عالم  در  جهنم  عذاب(  4                                           اعمال  نامه(  3

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

خورند، و به زودی در آتش فروزان درآیند. های خود آتش می فقط در شکمخورند،  ترجمه: بی تردید کسانی که اموال یتیمان را به ستم می  

بیند. کسی که مال یتیمی شود و هر کس عین عمل خود را میآیه شریفه به تجسم اعمال اشاره دارد زیرا در عرصه قیامت خود عمل نمایان می

مال شود، همگان خواهند دید که او در  ی واقعی عمل او در همین دنیا برخورد، اگر باطن و چهرهرا به ناحق می 

 حال خوردن آتش است. 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  دهد؟ می  آرامش انسان به چیزی  چه زیر،  آیة  به توجه با  -41

 ...«  اللَّهُ  حَْسبِیَ قُلْ  رَحْمَتِهِ  مْمِْسکَاُت  هُنَّ  هَلْ بِرَحْمَةِ   أرَادَنِی أوْ  ضُرَّةِ کَاشِفَاُت هُنَّ  هَلْ بِصُرَّ  اللَّهُ  أرَادَنِیَ أِنَ»

 خدا   به  اعتقاد(  2                                        معاد  به  اعتقاد  (1

 خدا  بر  توکل(  4                                   شیطان  با  مبارزه(  3

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

توانند  توانند آسیب او را از من برطرف کنند؟ یا اگر رحمتی را برای من بخواهد، آیا میآیا آنها می  ترجمه اگر خدا آسیبی را برای من بخواهد،

 رحمتش را از من باز دارند؟..

 آیه مذکور به توکل بر خداوند اشاره دارد. 

 

  اعالم  مورد کدام را انجامد می وی  گمراهی به  که انسان بر نفوذش  راه  تنها است،  شیطان  همان که انسان  خورده  قسم  دشمن -42

 (Www.iranestekhdam.ir) کند؟ می

 دروغین   های وعده  دادن  و  کردن  وسوسه  (2آن                                     دادن  نشان  زیبا  و  گناه  آراستگی  (1

 او   یاد  و  خدا  از  کردن  غافل  (4دنیا                         گونه سراب  آرزوهای  به  کردن  سرگرم  (3

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

های دروغین است و جز این راه نفوذ دیگری بر ما ندارد. کار شیطان وسوسه کردن و دادن وعده  

 

  گشوده ایشان  بر آسمان درهای ورزیدند،  تکبر آنها پذیرفتن   از  و شمردند  دروغ را  خداوند آیات  که  کسانی» شریف عبارت   -43

 (Www.iranestekhdam.ir) دارد؟ اشاره  زیر   موضوع کدام به ،...«شود نمی

 .ندارد  معنا  غیراختیاری  افعال  مذمّت  وگرنه  است،  اختیار  سر  از  ایمان  انکار  (1
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 .کند می  تأمین  را  انسان  آخرت  و  دنیا  سعادت  ایمان،  و  اختیار  سر  از  کفر  پذیرفتن  (2

 . میکند  تأمین  را  او  آخرت  و  دنیا  سعادت  و  است  اختیار  سر  از  ایمان  اثبات  (3

 .است   نهفته  آدم  نهاد  و  سرنوشت  در  ایمان  و  است  اختیار  سر  از  کفر  انکار  (4

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

دارد که؛ انکار ایمان از سر اختیار است وگرنه مذمت افعال اختیاری معنا ندارد. عبارت شریف فوق بیان می  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم: 
 

 عمومی  -زبان انگلیسی
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Part A: Grammar and Vocabulary 

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then 

mark the correct choice on your answer sheet. 

44- Families ………………. incomes are below a certain level pay no income tax. 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1) their                        2) that their                   3) for their                     4) whose 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 .کنیم  می  استفاده whose مالکی  ضمیر  از  تنها  فاعل  وجود  دلیل  به  اینجا  در  که  شوند  می  کاربرده  به  مالکی  ضمایر  مالکیت،  بیان  در

 

45- Informative disclosures in the financial statements are to be regarded as reasonably adequate 

……………… otherwise stated in that report. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) ?????                      2) therefore                    3) however                          4) unless 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

  4گزینه  "در آن گزارش خالف آن ذکر شده باشد. نکهیشود مگر ا یکامالً مناسب تلق  دیبا یمال یاطالعات در صورتها   یافشا "با توجه به معنی 

 گزینه صحیح میباشد   "مگر اینکه/غیر از اینکه"با معنی  

 

46- …………… quality among North Americans, efficiency has almost attained the status of moral 

attribute. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) A high prize                                 2) It is a highly prized 

3) A highly prized                              4) As is a high prize 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

و    "است  دهیرس  یاخالق  یژگیبه منزلت و  ییکارآ  باًیارزشمند است و تقر  ار یبس  یشمال  یکا یآمر  انیکه در م  یتیفیک  "معنی جمله   با توجه به

وجود فاعل جمله در بخش دوم جمله، بخش اول برای توصیف این فاعل به کار برده شده است لذا حالت صفت تفضیلی استفاده شده در گزینه  

 پاسخ صحیح میباشد   3

 

47- Every minute of the day and night, people …………… to ads on television, on billboards, in the 

newspapers, and in the magazine. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) are exposed                                 2) who are exposed 

3) having exposed                             4) being exposed 
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 1 گزینهایت ایران استخدام : پاسخ کارشناس س

پاسخ صحیحی   1افعال + فاعل، می باشد، بنابراین گزینه    P.P form of verb + …  to be +ساختار جمالت مجهول در زمان حال به صورت

 می باشد. 

 

48- The criminal did not admit guilt; ………………. for forgiveness before he was sent to prison. 

(Www.iranestekhdam.ir)  

1) so did he ask                                 2) nor did he ask 

3) neither he asked                              4) nor he asked 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 پاسخ صحیح می باشد.   2از فعل کمکی استفاده می کنیم، بنابراین گزینه    norهنگام استفاده از  

 

49- It was ……………… that Pedro would be fired because he was always coming tlo work late, and 

leaving early. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) predominant                  2) preliminary                     3) innovative                            4) inevitable 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

  شد   خواهد  اخارج  پدرو  که   بود  بدیهی "جمله  ترجمه  به  توجه  با  نوآورانه  معنی   به  3  گزینه  مقدماتی،  معنی  به   2  گزینه  غالب،  معنی   به  1  گزینه

 .باشد  می  صحیح  پاسخ  بدیهی،  معنی  به  4  گزینه  بنابراین  ".کرد  می  ترک  را  کار  زود  و  آمد  می  کار  سر  به  دیر  همیشه  چون

 

50- The category of food production includes …………… that are considered edible and that contain 

nutrients. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) sensitivities                     2) commodities                        3) minorities                             4) priorities 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

دسته بندی محصوالت غذایی  "جملهبه معنی اولویت ها با توجه به ترجمه  4گزینه  به معنی اقلیت ها،  3به معنی حساسیت ها، گزینه  1گزینه 

 به معنی اقالم، پاسخ صحیح می باشد.   2بنابراین گزینه    "شامل اقالمی است که قابل خوردن هستند و مواد مغذی دارند.

 

51- People predicted the Internet would ………………. the future of newspapers, and for the 

most part, they were correct. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) erode                          2) export                           3) enforce                              4) exceed 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
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مردم پیش بینی کردند که  "تجاوز کردن با توجه به ترجمه جملهبه معنی    4گزینه   به معنی  وادار کردن،   3به معنی صادرات، گزینه    2گزینه  

 به معنی فرسایش دادن، پاسخ صحیح می باشد.   2بنابراین گزینه    "اینترنت آینده روزنامه را فرسایش دهد، که اغلب آن ها صحیح بودند

 

52- The landscape of our planet is …………. by feature formed by running water. 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1) evaluated                2) anticipated                        3) dominated                             4) facilitated 

 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

منظره سیاره ما تحت  "به معنی تسهیل شده با توجه به ترجمه جمله  4گزینه   به معنی  پیش بینی شده،  2به معنی ارزیابی شده، گزینه    1گزینه  

 ، پاسخ صحیح می باشد."تحت سلطه بودن توسط"به معنی    3بنابراین گزینه    "سلطه ویژگی های ایجاد شده توسط آب جاری است

 

53- Before the judge began to …………….. the charge against Michael, he asked to speak privately 

with the prosecutor. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) advocate                     2) encounter                      3) enumerate                                   4) convert 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

قبل از اینکه قاضی "به معنی شمارش کردن با توجه به ترجمه جمله    3گزینه   معنی مواجه شدن،به    2به معنی دفاع کردن، گزینه    1گزینه  

به معنی تسعیر کردن، پاسخ    4بنابراین گزینه    "شروع به تسعیر اتهام برای مایکل کند، از دادستان خواست تا به طور خصوصی صحبت کنند.

 صحیح می باشد.

 

Part B: Reading Comprehension 

Directions: Read the fo1lowing passage and select the choice (1), (2), (3), or (4) that best answers 

each question. Then mark your answer on your answer sheet. 

City life is cool; but is country life cooler? Apparently yes. After the terrible Covid-19 epidemic of 

2020, lots of people would like to leave their city and live in the country. More and more people in 

Britain want to live in the country, and this is causing more and more problems in some rural areas. 

The population or British cities has been falling for years. Cities like Liverpool and Glasgow have 

lost about 30% of their population in 30 years. But Britain's population is still growing. Where are 

the people going? Answer: to the country. 
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The English country side has a classic image. People imagine that life in the country is slow and clam; 

that there are no traffic jams, no pollution, and no crime. In some places, this is true; but in others it 

is not. 

Small towns and villages are becoming more and more popular; people have more space and most 

houses have gardens. But problems are growing. Lots of people want to live in the country and work 

in the city: so more and more people travel long distances each day, to go to work. or course they 

don't use buses (they are too slow) or trains (they don't stop in the country): they use ears. And 

although they live in the country, they them. Besides, lots of young people say that life in the country 

is boring: there is not enough to do, and there are not enough activities and excitements. 

54- What is the passage mainly about? (Www.iranestekhdam.ir) 

1) Problems of life in big cities 

2) Problems caused by people's desire to live in the country in Britain 

3) Population growth in Britain and other European countries 

4) Problems caused by Coid-19 epidemic 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 After the terrible Covid-19 epidemic of 2020, lots of people would like to leave their city "با توجه به جمله  

and live in the country"  باشد.پاسخ صحیح می    1، با توجه به شیوع ویروس کرونا مردم زندگی در شهر را نمی پسندند بنابراین  گزینه 

 

55- Which of the following statements is correct? (Www.iranestekhdam.ir) 

1) The population of British cities has been declining for years. 

2) Cities like Liverpool and Glasgow will lose 30% of their population in 30 years. 

3) People are experiencing the problem of air pollution in almost all rural areas. 

4) Cities like Liverpool and Glasgow are gradually becoming overpopulated. 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

، جمعیت شهرهای انگلستان سالهاست که در  "The population or British cities has been falling for years"با توجه به جمله  

 پاسخ صحیح می باشد.    1حال کاهش است. بنابراین گزینه  

 

56- The main problem in that many people ………………… . (Www.iranestekhdam.ir) 

1) want to leave the country and find a well-paid job in large cities. 

2) want to live in the country-yet work in the city. 

3) in large cities don't want to travel long distances. 
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4) in large cities want to have gradient in their houses. 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

، بسیاری از مردم می خواهند در روستا  "Lots of people want to live in the country and work in the city "با توجه به جمله  

 پاسخ صحیح می باشد.  2زندگی و در شهر کار کنند. بنابراین گزینه  

 

57- The word ''they'' in paragraph 4 refers to ………….. . (Www.iranestekhdam.ir) 

1) supermarkets                2) buses or trains               3) good fast rounds                        4) lost of people 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

، بسیاری از مردم می خواهند در روستا  "Lots of people want to live in the country and work in the city "با توجه به جمله  

 پاسخ صحیح می باشد.   4بنابراین گزینه  به وسیله ماشین دارد    این جمله اشاره به رفت و آمد مردم بین روستا به شهرزندگی و در شهر کار کنند.  

 

58- It can be concluded from the passage that apparently the majority of the British people 

……………… . (Www.iranestekhdam.ir) 

1) still want to use trains for daily commute despite the fact that they don't stop in the country 

2) still want to use buses for daily commute although they are rather slow. 

3) want to benefit from the facilities offered by large cities, yet remain fat from them. 

4) are fed up with the facilities offered by large cities and don't want to use them any more. 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

، بسیاری از مردم می خواهند در روستا  "Lots of people want to live in the country and work in the city "با توجه به جمله  

 پاسخ صحیح می باشد   3زندگی و در شهر کار کنند و از مزایای روستا بهره ببرند. بنابراین گزینه  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : پنجم بخش 

 

 اساسی حقوق اطالعات عمومی ، دانش اجتماعی و  
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  است؟ کدام  ریزد،  می خزر  دریای  به گیالن استان عرض کردن   طی از  پس که ایران  بلند  رود  دومین -59

(Www.iranestekhdam.ir) 

 بابلرود(  4                            چالوس(  3           تجن                    (  2                               سپیدرود  (1

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

  به منجیل شهر   در  که اوزن  قزل و شاهرود  رود  دو  ترکیب  از  که  است (کیلومتر  750  طول  با)  کارون  رود از  پس  ایران  بلند  رود  دومین  سفیدرود

 . پیمایدمی   را گیالن استان  عرض خزر  دریای به  ریختن  تا  و  گیردمی   شکل  پیوندندمی  هم

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  است؟ واقع  شهر کدام  در کرمانی،   خواجوی آرامگاه -60

 شیراز(  4                                    کاشان(  3         ن                   کرما( 2                               اصفهان  (1

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

  از  یکی(  شیراز در ق..ه  752:  درگذشت  کرمان در  ق..ه  68۹:  زاده)  «کرمانی  خواجوی»  به  معروف  محمود،  بنعلی   محمودبن  ابوالعطاء   الدینکمال 

  سالطین  مدح  در  اشعاری  و  است  مغول  عهد  شاعران  از  وی.  است شیراز  اکبر  اهلل  تنگ در خواجو   آرامگاه .  است  هشتم  قرن  اول  نیمه  شاعران

 . دارد   خود  کارنامه  در  فارس  منطقه

 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟ ایرانی  فیلسوف   کدام لقب  «ثانی معلم» -61

 بیرونی  ابوریحان(  4                    سهروردی  الدین شهاب(  3               طوسی  نصیرالدین  خواجه(  2             فارابی  ابونصر  (1

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 کسی  به  معلم  فلسفه،  اصطالح  در.  است  ارسطو  اول،  معلم  آثار  شارحان  ترین  مهم  از  یکی  او  که  چرا  اند؛  نامیده  «ثانی  معلم»  را  فارابی  نصر  ابو

 . باشد  عقیده  و  نظریه  دارای  و  استاد  خود،  عصر  فنون  و  علوم  در  که  شود  می  گفته

 

  عنوان  عرب  های  ملت  و اسالم به  خیانت را  صهیونیستی  رژیم  با کشور  کدام روابط  سازی  عادی  ای، خامنه اهلل آیت حضرت  -62

 (Www.iranestekhdam.ir) کردند؟

 مصر(  4                           متحده  امارات(  3بحرین                       (  2                                 صعودی  عربستان    (1

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 . کرد  خیانت  منطقه  کشورهای   و  عرب  هایملت  به  هم  و  اسالم  دنیای  به  هم  عربی  متحده  امارات:  فرمودند  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر

 

 (Www.iranestekhdam.ir) دانستند؟ می  «الهی خلیفه الطاف » از   را رخداد کدام ، (ره)  خمینی امام  -63

 تحمیلی  جنگ  آغاز(  4                   اسالمی  انقالب  پیروزی(  3فرزندشان                        شهادت(  2               صدر  بنی  عزل  (1
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 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 . نامیدند  «الهی  خلفیه  الطاف  از»  را  مصطفی  سید  حاج   خود؛  فرزند  شهادت  خمینی  امام

 

  بغداد  در غیرمتعهدها سازمان   سران  استقرار محل  به  را خود هواپیمای بغداد،  پاالیشگاه بمباران  از  پس  ایرانی، خلبان  کدام -64

 (Www.iranestekhdam.ir) کوبید؟

 جهانشاملو   مرادعلی  شهید(  2                                                لشگری  حسین  شهید  (1

 دوران   عباس  شهید(  4                                                  بابایی  عباس  شهید(  3

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

  ندارد  جرأت  «ایپرنده »  حتی  و   است  امن  کامالً  بغداد  که  بود  کرده  اعالم   بارها  عراق  ،«غیرمتعهدها  کنفرانس»  برگزاری  تصمیم علل  تشریح  در

  تا  گرفت  قرار  اسالمی  جمهوری  سیاسی  –  نظامی  کار  دستور  در  بغداد  استان  در  ناامنی  ایجاد  که  بود  زمان  این  در.  کند  پرواز  بغداد  آسمان  در

 . شود  جلوگیری  غیرمتعهدها  سران  نشست  برگزاری  از  بغداد  شهر  شرقی  جنوب  در  «الدوره»  پاالیشگاهی  تأسیسات  دادن  قرار  هدف  ضمن

 

 (Www.iranestekhdam.ir) بودند؟  عضو کشور  چند اوپک، تأسیس  سال اولین  در -65

1  )11                                           2  )4                            3  )5                               4  )8 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 به  نفتی  شرکتهای  سوی  از  نفت  قیمت  کاهش  درباره  مذاکره  برای  را  عربستان  و  ونزوئال   کویت،  ایران،  کشورهای  1۹60  سپتامبر  در  عراق  دولت

  کشورهای  تولیدی  نفت  قیمت  بر  ناظر  سیاستهای  کردن  هماهنگ  و  سازی  یکپارچه  هدف  با  اوپک  مذاکرات،  این  نتیجه  در.  کرد  دعوت  بغداد

 . شد  تأسیس  عضو

 

 (Www.iranestekhdam.ir) اند؟ شده  نامیده  اسم کدام به انجیل در ،( ص) محمد  حضرت  -66

 شاهد (  4                         ماحی(  3                            حاشر(  2                                  احمد  (1

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 : فرماید می(  ع)  عیسی  زبان  از  که  نیست  لطف  از  خالی  کریم  قرآن  از  آیه  این  به  اشاره

 ".دهممی   بشارت  است،  «احمد»  نامش  و  آیدمی   من  از  پس  که  رسولی  به"

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  است؟ کمترین  ایران، با  کشور کدام   مرز طول  -67

 آذربایجان(  4                         ترکمنستان( 3                     ارمنستان(  2                                  ترکیه   (1
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 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

  معین  همسایه  کشورهای  با  را  ایران محدوده   و  شودمی   استفاده  ایران  جغرافیای مرزهای  کردن  مشخص  برای  که  است  خطی ایران،  مرزهای

 .دارد ارمنستان با  را  مرز  ترینکوتاه   و عراق  با  را مرز ترینطوالنی  ایران.  کندمی

 

 (Www.iranestekhdam.ir) یافت؟ شهرت   «سپاه کابینه» به  ایران، در وزیر نخست کدام دولت  تشکیل -68

 مشیرالدوله   حسن(  2                                   الممالک  مستوفی  حسن  (1

 طباطبایی  ضیاءالدین(  4                                       السلطنه قوام  احمد(  3

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

  مدیر طباطبایی  سیدضیاءالدین وزیری   نخست  به  منجر  که 12۹۹  اسفند  سوم  کودتای از   پس  طباطبایی؛  ضیاءالدین  سید کابینه یا سیاه  کابینه

 . شد  سیاه  کابینه  به  مشهور  نبود  مردم  عموم  قبول  مورد  کابینه  این  چون  گردید  رعد  روزنامه

 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟ نهاد کدام نابغه های  سازمان از کشور،  احوال  ثبت سازمان  -69

 پزشکی   آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت(  2                                                   قضائیه  قوه  (1

 کشور  وزارت(  4                                 اسالمی  شورای  مجلس(  3

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

  این.  دارد  عهده  به  را  ایران  کشور  جمعیتی  آمار  و  اطالعات  آوریجمع   که  است ایران  دولتی  هایسازمان  از   یکی کشور  احوال  ثبت  سازمان

  و  زاد  مانند  اساسی  ثبتی   اطالعات  تهیه  وظیفه  سازمان  این.  است کشور   وزارت زیرمجموعه  نهادهای  از  مستقل،  عملکردی  و  وظایف  با  سازمان

 . دارد  عهده  بر  را شناسنامه مانند  هویتی  مدارک  صدور   نیز  و  ازدواج  و  میر  و  مرگ  ولد،

 

 بخشید؟ شدت  نفتی  درآمدهای به را  ایران  کشور اقتصاد  وابستگی که است  عواملی از زیر، مورد کدام - 70

(Www.iranestekhdam.ir) 

 اقتصادی   رشد  کاهش(  4                      مصرفی  تمایالت  رشد(  3                وری بهره  افزایش  عدم(  2                    تورم  افزایش  (1

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 . است  نفت  صادرات  به  کشور  وابستگی  از  ناشی  مشکالت  سبب  به  اقتصادی  منفی  رشد

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  است؟ شده اشاره زیر مورد  کدام   رایگان  آوردن فراهم  به  اساسی، قانون در  -71

   روستانشینان  مسکن(  4                          بدنی تربیت( 3اجتماعی                       تأمین(  2                     دادخواهی  حق  (1

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
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  بدنی  تربیت  و  پرورش  و  آموزش   گوید  می  اساسی  قانون  سه  اصل.    باشد  رایگان  اقشار  همه  برای  باید  ورزش  که  است  آمده  اساسی  درقانون

 .عالی  آموزش  تعمیم  و  تسهیل  و  سطوح  تمام  در  ،همه   برای  رایگان

 

  ؟دگیر صورت  مقام  با  مرجع  کدام   اطالع  به باید  عمومی،  های دادگاه در  عادی  جرایم مورد در وزرا انهام  به  رسیدگی  -72

(Www.iranestekhdam.ir) 

 قضائیه  قوه  رئیس(  2                                            اسالمی  شورای  مجلس  (1

 اسالمی   شورای  مجلس  رئیس(  4                                                        جمهور  رئیس(  3

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

  دادگستری  عمومی  های  دادگاه  در  اسالمی  شورای  مجلس  اطالع  با  عادی   جرائم  مورد  در  وزیران  و  او  معاونان  و  جمهور  رئیس  اتهام  به  رسیدگی

 شود   می  انجام

 

 (Www.iranestekhdam.ir) شود؟ می  منصوب  قضائیه  قوه رئیس   توسط زیر،  مقام  کدام -73

 کشور   محاسبات  دیوان  رئیس(  2                                              نگهبان  شورای  حقوقدان  (1

 دادگستری   وزیر(  4                                            کشور  عالی  دیوان  رئیس(  3

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

  عالی  دیوان  قضات  مشورت  با  کشور،  کل  دادستان  و  کشور  عالی  دیوان  رئیس  نصب  قضائیه  قوه  رئیس  وظایف  از  اساسی،  قانون  158  اصل  طبق

  . است  سال  پنج  مدت  به  کشور

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ششم بخش 

 

 هوش و توانمندی های عمومی
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 تشریحی سواالت( به همراه پاسخ 2)گروه     99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

  آن  زیر  در که را  لهاییسؤا پاسخ  و  بخوانید  دقت به را  متن این. است ه دش داده متن یک آزمون،  از  بخش  این  در: راهنمایی

. بزنید عالمت پاسخنامه  در و کنید انتخاب  کرد استنتاج  توان می آنچه به  توجه با. است آمده  

  در  مهمی   نقش نیز   شخصیت. گذارد می تأثیر  او  انتقادی   تفکر روی  فرد،  یادگیری  شیوه که  دهد می نشان  تحقیقات  از   حاصل نتایج 

  روش   این  بر  عالوه.  آورید  خاطر  به  را  آن  و  گیرد  قرار  توجه  مورد  اطالعاتی  چه  که  کند می  تعیین  شخصیت.  دارد  یادگیری  و  تفکر

  چگونگی   که   کند  می کمک  شخصیت  متفاوت  نوع درک.  گیرد می   قرار  شخصیت   تأثیر   تحت   فرد  کنترل   و   ساختارها  گیری، تصمیم

  به   نسبت  ای شیوه  هیچ  که  باشید  داشته  خاطر  به.  شوید  متوجه  را  کنند می  فکر  آن  به  کار  انجام  حین   در  دیگران  که  آنچه  چرایی  و

  نقاط   بر  و   تقویت  را   قوت   نقاط  و   دارد  وجود  متفاوتی   های شیوه  بدانید  که   است   این   است  مهم  که  چیزی .  ندارد  برتری   دیگر  شیوه

  از  است،  مستبدانه  آنها  تربیتی،   شیوه  که   والدینی.  بگذارد اثر  تواند می انتقادی  تفکر  روی  نیز  فرهنگ و   تربیت.  نمایید  غلبه  ضعف

  معلمین   رویکرد  و   آموزش  شیوه  همچنین .  دهند  انجام   را  گویند می  آنها  که   آنچه   سؤال،   پرسیدن  بدون  که  خواهند می  خود  فرزندان 

  با   نیز   ذهنی  و   معنوی  رشد .  است  متفاوت   ها موقعیت  به  اشاره  و   دادن   بازخورد  پرسیدن،  مشکالت،  پیرامون   بحث  با  رابطه  در   نیز

  انتقادی   تفکر  سطح  از.  هستند  برخوردار  معنوی  رشد  باالی  سطح  از  و  بوده  لطف  ذهن  دارای  که  افرادی.  است  ارتباط  در  انتقادی  تفکر

  و   دارند  توجه  جوانب   همه   به   داشته،   آگاهی  خود  های  ارزش  به  نسبت  که  افرادی  رسد می  نظر   به .  هستند  مند  بهره  نیز   باالتری 

  فردی   بین  های مهارت   و  مؤثر  ارتباطات .  باشند می  نقادانه  تفکر  دارای.  دهند می  انجام   ها انگیزش  بهترین   براساس  را  گیری تصمیم

[  1. ]دارد  پی  در  را  استدالل  برای  نیاز  مورد  حقایق  کسب  جهت  دیگران  به  اعتماد  افزایش  درک  این   و  شده  دیگران  درک  به  منجر

  وی   سن  و  شود   می   بالغ   فرد  که   همچنان.  است  مرتبط  انتقادی  تفکر   با   سن   که   هستند   معتقد  پالمرو  جمله   از   نویسندگان   بیشتر

  رشد   همراه  معموالً  معنوی  رشد  توسعه:  است  منطفی  دلیل  دو  به  امر  این.  یابد می  افزایش  وی  در  نیز   انتقادی  تفکر  یابد، می  افزایش

 [ 2. ] دارند مختلف های موقعیت در استدالل برای  بیشتری  فرصت باالتر،  سن  با  افراد بیشتر. افتد می  اتفاق نمو و

  تفکر   روی  تواند می  زمانی  محدودیت  همچنین  و  دانش  خطرت،  از  آگاهی  خستگی،  و  تنش  اضطراب،  جمله  از  موقعیتی  عوامل

  پایین   اضطراب  سطح[  3. ]شود می تمرکر  عدم  به منجر  و  کرده  نفوذ ذهنی  قدرت  در  اغلب  تنش  و  اضطراب .  بگذارد تأثیر  انتقادی

  باشد،   تفکر  دهنده  افزایش  عامل  یک  تواند می  خطرات   از  آگاهی.  بخشد  ارتقا  را  انتقادی  تفکر  و  شده  انگیزه  به  منجرل  تواند می

  دهد   افزایش  را  اضطراب   تواند می  خطر  از  آگاهی  موارد،  از  برخی  در .  کند  فکر  بیشتری  دقت  با  فرد  شود می  باعث   خطرات   از  آگاهی

 [4. ] شد خواهد  بهتری استدالل به منجر   دانش، از  برخورداری طرفی از  بگذارد  اثر انتقادی  تفکر  روی و

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟ کدام متن  اصلی موضوع  -74

 انتقادی   تفکر  توانایی  بر  مؤثر  عوامل  (2انتقادی                           تفکر  آموزش  و  یادگیری  شیوه  بررسی  (1

 انتقادی   تفکر  و  ذهنی  بلوغ  میان  ( رابطه4انتقادی                                 تفکر  رشد،  و  خاستگاه  در  کنکاش  (3

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
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 تشریحی سواالت( به همراه پاسخ 2)گروه     99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

دقت کنید در سواالت تحلیلی و اینگونه سواالت که از متن سوال پرسیده می شود، ابتدا نگاهی اجمالی به سواالت بیندازید و سپس  

 هدفمند به مطالعه متن بپردازید. 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟  آورده عینی مثال زیر،  مورد کدام برای   متن  -75

 انتقادی   تفکر  و  فردی  شخصیت(  2                                                     انتقادی  تفکر  و  سن  (1

 تربیت   و  انتقادی  تفکر(  4                               انتقادی  تفکر  و  فردی  بین  مهارت های(  3

 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 در اواسط متن از والدین مستبد به عنوان مثالی از تأثیر تربیت بر تفکر انتقادی، صحبت شده است. 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) کرد؟ استنباط  متن  از  انتقادی  تفکر درباره درستی به توان  می را  مورد  کدام   -76

 .کند می  تغییر  یادگیری  شیوه  انتقادی،  تفکر  رشد  با  (1

 . است  طرفه یک  ی رابطه  مختلف،  های موقعیت  در  استدالل  برای  بیشتر  فرصت  و  نقادانه  تفکر  میان  رابطه  (2

 . ندارد  عام  پذیرش  نویسندگان  نزد  انتقادی،  تفکر  با  سن  رابطه  (3

 . است  پذیر امکان  سختی  به  نقادانه،  تفکر  بدون  خودآگاهی  (4

 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 بیشتر نویسندگان معتقدند که سن با تفکر انتقادی مرتبط است. این جمله از متن دریافت میشود. 
 

 است؟  زیر   جمله گرفتن قرار   برای محل  بهترین. اند شده مشخص[  4] و [ 3]  ، [2]  ،[ 1]  های عالمت با  که  متن  در محل  کدام -77

 تحریک عامل  تواند  می زمانی  محدودیت  واقع، به  و شود انتقادی تفکر  مانع یا دهنده  افزایش عامل  تواند می زمانی محدودیت»

 (Www.iranestekhdam.ir) .«باشد  داشته کنندگی

1[ )4                 ]                             2[ )1           ]                             3[ )2                ]                   4[ )3 ] 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 این بخش بهترین محل برای قرار گرفتن این جمله است. 

 
 

  تحلیل و تجزیه  مورد شده، مطرح  سؤال  هر در  که  را موقعیتی  است  الزم ، 81 تا 78 های سؤال به پاسخگویی برای :  ییراهنما

  دقت  با  را  سؤال هر. کنید انتخاب . است  سؤال آن برای تری مناسب پاسخ  کنید می  فکر که را ای  گزینه  سپس و  دهید قرار

.  است استنتاج  فایل  ولی نشده بیان  و  شده بیان که نتایجی   و سؤال هر در شده مطرح   های واقعیت به توجه با  و بخوانید

بزنید عالمت پاسخنامه  در و انتخاب . رسد می  نظر  به  تر صحیح  که را پاسخی . 

  هایشان  دست  برخی   خورد، برمی  مشکل  به  آنها  روابط  وقتی  اما.  نند ک می  خود  کار   با   و  ها سرگرمی  صرف   هنگفتی  مبالغ   مردم  -78

  حلّ  ازدواج، درباره هایی کتاب  خواند. است فایده بی کردن  امتحان  دیگر که گیرند می  تصمیم و  شوند می تسلیم و برند می باال را



 

 
  

36 

 تشریحی سواالت( به همراه پاسخ 2)گروه     99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

  شود می  پس .  است  عالی  نیز  خواندن   برای  همسرتان  به   آنها   دادن.  کند می  کمک   شما  ازدواج   به  ارتباطی،  های  تکنیک  و  اختالف 

 (Www.iranestekhdam.ir) . کرد همت باید فقط و رساند   صفر به  را  طالق

 . شوند می  پشیمان  و  افسرده  خود،  ازدواج  مشکالت  ریشه  از  آگاهی  از  بعد  انجامد، می  طالق   به  کارشان  که  زوجین  برخی  (1

 .کنند می  عمل  آن  راهکارهای  به  خوانند،  می  را  است  آمده  متن  در  آنچه  جنس  از  هایی کتاب  که  زوجینی  (2

 .بنمایند  شایانی  کمک  خانوادگی  مشکالت  حل  به  ها، خانواده  به  مفید  های کتاب  معرفی  با  توانند می  جمعی  ارتباط  وسایل  (3

 . بود   خواهند  هم  تر اثربخش  گیرد،  صورت  مشاوران  طریق  از  چنانچه  ارتباطی،  های تکنیک  آموزش  و  اختالف  حلّ  راهکارهای  (4

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 

  نادرست   ادعایی.  است  بوده  انسان   پیش،  سال  هزار  دو  در  «الف»  گونه  های گوزن  انقراض  عمده  دلیل   یک  گویند، می  که  این  -79

  کاهش   خود  غذایی  منابع  کمبود  خاطر  به  ها گوزن  این  تعداد  که  دهند  می  نشان.  است  شده  منتشر  تازگی  به  که  تحقیقاتی.  است

 . شدند منقرض  سپس و یافته

 می   سؤال  زیر  را  «الف»  گونه  های  گوزن  انقراض  به  مربوط  استدالل  وجه،  بهترین   به  شود،  فرض  صحیح   که  صورتی  در  مورد،  کدام

 (Www.iranestekhdam.ir) برد؟

  زمین   به  سنگ شهاب  برخورد  همچون  ناگهانی  حادثه  یک  اثر  در   تنها  دایناسورها،   همچون  جانوری  های گونه که  گویند می  دانشمندان  برخی  (1

 . شدند  منقرض

 . باشد  همراه  کافی  شواهد  و  ادله  ارائه  با  که  است  درست  وقتی  ادعا  یک  علم،  در  (2

 . رساندند  ته  به  تدریج  به  را  آنها  که  بردند می  سرشاری  استفاده  بودند،  ها گوزن  این  غذایی  منابع  که  گیاهانی  از  ها انسان  (3

 .است  نشده  یافت  «الف»  گونه  های گوزن  ماده  نوع  از  فسیلی  اکتشافی،  های فعالیت  طوالنی  سالیان  از  بعد  هنوز  (4

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 بدین ترتیب انسانها در انقراض این گونه موثر بوده اند. 
 

  مشابهی  های  قانونمندی  غیر تاریخ  حوزه  در  کوشد  می طبیعت،   های  قانونمندی  کشف در  طبیعی  علوم  موفقیت از  متأثر کانت   -80

  اگر   اما.  رسند می  نظر  به  قانونمندی  هرگونه  فاقد  خود،؛  انفرادی  حالت  در  انسانی  های پدیده  چند  هر  است  معتقد  وی.  کند  کشف  را

  پیشرفت  یک  انسان، آزادانه  افعال میان در  توان می دهیم،  قرار   تحقیق مورد بزرگ  مقیاس  در را  انسان  انواع  آزادانه  عملکردهای »

 . کرد کشف منظم

 (Www.iranestekhdam.ir) کرد؟ استنباط فوق متن  از  کانت،  نظرات  درباره  درستی به  توان می  را  مورد  کدام

 .کند می  حرکت  قانونمند  انسانی،  اجتماع  (1

 .کنند  عمل  خود  طبیعی  ذاتی  قوانین  مطابق  آن،  افراد  که  است  آزاد  جامعه  ای، جامعه  (2
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 تشریحی سواالت( به همراه پاسخ 2)گروه     99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

 .کرد¬می  مطالعه  طبیعی  علوم  بشود،  بشری  اجتماع  حوزه  فیلسوف  که  آن  از  قبل  او  (3

 . است  کمال  به  رو  حرکتی  انسانی،  جامعه  حرکت  (4

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 با پیشرفت منظمی که در سطر آخر آمده است، حرکت جامعه انسانی، رو به کمال خواهد بود. 
 

  بدین  که  باشد  می  کم   سنین   همان  از  کودکان   ذهن   فعالیت افزایش  برای   آسان  و  ساده   بسیار   راهی  چندنفره،   فکری   های  بازی  - 81

  که   زمانی . کردیم  استفاده   «چندنفره»  عنوان  از  ما باشید داشته توجه   اگر  اما . بگذارید آنها  روی  بر  مثبت  تأثیر  توانید می شما  گونه

 می   بازی   به  شروع  چندنفره  وقتی  اما  و  کنند  سرگرم   را  خودشان  موبایلی   های بازی  با  تا  کنند می  سعی  بیشتر  باشد،  تنها  کودکان

  و  بیشتر   و  هایی  بازی  چنین   به  ابتدا   همان   از  شما   کودک   رو،  این  از.  شد  خواهد   جذب   چندنفره   بازی   به   آنها   تمایل   و   عالقه .  کنند

  تواند  می  بلکه   برساند،   صفر   به  را  تبلت  و   گوشی از  استفاده   حتماً  که  نه  هایی،  بازی چنین  این   کنار  در  و   شد خواهد  مجذوب  بیشتر

 . برساند ساعت یک  از کمتر به

 کند؟ می توصیف  وجه  بهترین به  را  است شده کشیده  خط آنها زیر   که متن از  ای  جمله دو  رابطه مورد،   کدام

(Www.iranestekhdam.ir) 

 . کشد می  چالش  به  را  عمده  معضالت  حل  در  آن  کاربرد  دومی،  و  است  آموزشی  ای توصیه  اولی،   (1

  آزمایش  بوته   به  فرضیه   این  آن،  در  که  است  ای عرضه  دومی،  و  است  کودکان  محور  -آموزش  درمان  حوزه  در  جدیدی  فرضیه  معرفی  اولی،  (2

 . است  شده  گذاشته

 . میکشد  تصویر  به  را  بینی پیش  آن  تحقق  داده،  روی  خاص  مورد  در  که  عیی  ای نمونه  ذکر  با  دومی،  و  است  بینی پیش  یک  اولی،  (3

 .کند می  تقویت  را  ادعا  آن  درستی  آن،  از  مصداقی  ذکر  با   دومی،  و  است  کلی  ادعایی  اولی،  (4

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 در جمله دوم معضلِ استفاده زیاد از گوشی بررسی شده است. 
 

را به دقت بخوانید و جواب هر سؤال را در پاسخنامه عالمت بزنید.  87تا  82های  راهنمایی: هر کدام از سؤال  

  رو، بین اعداد ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت سؤال، کدام عدد باید قرار گیرد؟  در جدول روبه  -82

(Www.iranestekhdam.ir) 

17 5 2 7 3 

6 15 1 4 4 

2 7 3 8 3 

3 1 9 21 8 

 12 6 1 1 ؟

1  )12                          2  )4                      3  )6                      4 )8 
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 تشریحی سواالت( به همراه پاسخ 2)گروه     99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 

  عدد   یک  بخرد  شلوار  عدد  2  فردی  اگر  که  شده  نصب  اطالعیه  این  است  تومان  هزار  50  شلوار  هر   قیمت  که  فروشگاهی  در  -83

  توسط   فروشگاه  این  از   شلوار  99  که  روزی   در .  شود می  داده  هدیه  اضافی  شلوار  عدد   2  بخر،  شلوار   عدد  2  فردی  اگر  و  اضافی  شلوار 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟  کدام کرده، کسب  فروش  از فروشنده که مبلغی حداقل شده خارج  مشتریان

 تومان   هزار  پنجاه  و  دویست  و  میلیون  سه    (2                                                تومان  میلیون  سه    (1

    تومان  هزار  صد  و  میلیون  چهار  (4                               تومان  هزار  هفتصد  و  میلیون  سه  (3

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

شلوار هدیه    2خرید شلوار،    3محاسبه کنیم، باید بیشترین تعداد هدیه را محاسبه کنیم. بنابراین چون به ازای هر  برای اینکه کمترین درآمد را 

، 5به    ۹۹شلوار هدیه گرفته است. با تقسیم    2شلوار خریده و    3تقسیم می کنیم. یعنی فرض می کنیم هر مشتری    5را بر    ۹۹داده می شود،  

تومان برای    1۹*000,150=000,850,2شلوار گرفته اند. یعنی مبلغ    5شلوار،    3هزار تومان برای    150داخت  مشتری خواهیم داشت که با پر  1۹

شلوار باقی مانده است. فقط می توان حالتی را در نظر گرفت که مشتری یک شلوار خریده است و مشتری دیگر دو شلوار خریده و یکی هدیه   4

 میلیون تومان، حداقل درآمد خواهد بود.   3تومان. که در مجموع  هزار    150گرفته است یعنی مبلغ  
 

گراد  درجه سانتی  90توان دهد که درون آن، یک ساچمه قرار دارد. این تابلو را میرو، یک تابلوی پازل را نشان میشکل روبه-84

زیر، اگر تابلو را بچرخانیم. ساچمه در  یا پادساعتگرد چرخاند و سپس به دلیل جاذبه، شاهد سقوط ساچمه بود. به کدام صورت  

 (Www.iranestekhdam.ir)  گیرد؟قسمت هاشور خورده قرار می

 

 پادساعتگرد   ⟵ساعتگرد    ⟵ساعتگرد    ⟵پادساعتگرد    ⟵پادساعتگرد  (  1

 ساعتگرد   ⟵ساعتگرد    ⟵پادساعتگرد    ⟵ساعتگرد    ⟵ساعتگرد  (  2

 ساعتگرد   ⟵پادساعتگرد    ⟵پادساعتگرد    ⟵ساعتگرد    ⟵ساعتگرد  (  3

 پادساعتگرد  ⟵پادساعتگرد    ⟵ساعتگرد    ⟵ساعتگرد    ⟵ساعتگرد  (  4

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 

شود. نسبت اضالع  درصد از مساحت یک مستطیل و تا زدن قسمت باقیمانده از وسط، یک مربع حاصل می  25با جدا کردن    -85

 (Www.iranestekhdam.ir)  است؟مستطیل اولیه، کدام بوده 
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 تشریحی سواالت( به همراه پاسخ 2)گروه     99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

 7به    2(  1

 4به    1(  2

 5به    2(  3

 8به    3(  4

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

یعنی  %25دقت کنید  
1

4
و با برداشتن    

1

4
   ،

3

4
از طول مستطیل باقی می ماند.     

3

4
 باید به دو تقسیم شود و حاصل برابر می شود با:     

3

4
÷ 2 =

3

4
×

1

2
=

3

8
 

 
 

. رود می  و  دهد می  انجام  را  کارش  اول  نفر.  آنهاست  از  یکی  علی  که  اند ایستاده  نفر  7  بانکی،   عابر   دستگاه  پشت  صف،   یک  در   -86

  دیگری   و  رود می یکی  میان،  در   نفر یک  صورت،  همین  به  و  گردد  برمی  صف  انتهای  به  دیگر  بار  کارش،   انجام  از  بعد  بعدی  نفر  ولی

  چندم  نفر  علی  ابتدا،   در.  باشد  علی  نیز  نفر   یک  آن   که   بماند  دستگاه  پشت   نفر  یک  فقط  که  جایی  تا.  گردد بازمی  صف   انتهای  به

 (Www.iranestekhdam.ir)  است؟ بوده  صف

 پنجم   ( 4                                چهارم  (3                             دوم (2                               ششم  (1

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 می ماند. باقی    4، در ابتدا اعداد فرد حذف می شوند و در مرحله دوم فقط عدد وسط اعداد زوج یعنی  7تا    1در ترتیب اعداد  

 

نخی را با یک گره روی آن، مطابق شکل زیر، در نظر بگیرید. اگر طول قسمت سمت چپ گرد، دو برابر و طول قسمت سمت   -87

 یابد. قبل از تغییر، گرد طول نخ را به چند نسبت تقسیم کرده بود؟درصد افزایش می  20راست گره نصف شود، مجموع طول نخ  

(Www.iranestekhdam.ir) 

 

 6به    5(  2                                   8به    5  (  1

 8به    7(  4                                   7به    5(  3

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 می گیریم و معادله زیر تشکیل می شود:   yو طول قسمت راست را    xطول قسمت چپ را  

𝑥 + 𝑦 + 20%(𝑥 + 𝑦) = 2𝑥 +
𝑦

2
→

6

5
(𝑥 + 𝑦) =

4𝑥 + 𝑦

2
→ 12𝑥 + 12𝑦 = 20𝑥 + 5𝑦 →

𝑥

𝑦
=

7

8
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 1399 یآزمونها ینیبسته تضم یمعرف
  نی تامشامل دانشگاه علوم پزشکی )نوبت صبح و عصر(،  99سواالت و آزمونهای استخدامی سال  جهت تهیه بسته کامل همه

، (2و  1شامل گروه )وزارت بهداشت   ، فراگیر هشتم )شامل گروه دوم، پنجم و ششم(،اجتماعی شرکت کار و تامین ،یاجتماع

 مراجعه بفرمایید: س زیر ردبه آآرین)مقطع دیپلم و لیسانس(، شرکت پتروشیمی هنگام و آپادانا  مریپل یدشرکت 

 اینجا کلیک نمایید

http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99


 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام 

Www.IranEstekhdam.Ir 

 

 @iranestekhdam.ir                                                  استخدام:     رانی ا نستاگرام یا

 iranestekhdam_ir                                                           استخدام:     رانی ا تلگرام 

 Www.Dl.iranestekhdam.ir                                استخدام:   ران ی ا لیفا  فروشگاه

         Www.Ketab.iranestekhdam.ir                           استخدام: رانیکتاب ا فروشگاه

 مهم اخطار
وزارت ارشاد جمهوری اسالمی ایران ثبت گردیده ؛ لذا هرگونه    نزد  978- 600- 448- 596-8شابک  به شماره    فایلاین  محتوای  

کپی برداری یا فروش؛ تغییر و دستکاری در محتوای آن مانند حذف آرم یا لوگوی سایت ایران استخدام و یا اضافه کردن آرم؛ 

 یرد قرار خواهد گرفت. نوشته و محتوای دیگر؛ غیر مجاز بوده و متخلف بدون اطالع قبلی از طریق مبانی قانونی تحت پیگ

 

http://www.iranestekhdam.ir/
https://www.instagram.com/iranestekhdam.ir
https://www.instagram.com/iranestekhdam.ir
https://www.instagram.com/iranestekhdam.ir
http://www.dl.iranestekhdam.ir/
https://www.ketab.iranestekhdam.ir/

