بخشی از بسته:
اصل دفترچه سواالت آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی
سواالت عمومی با پاسخ تشریحی به همراه دفترچه سواالت تخصصی

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir
! اخطار مهم !
این فایل بخشی از نمونه سواالت اختصاصی و ثبت شده سایت ایران استخدام (شرکت آلتین سیستم) بوده و قوانین مربوط
به حوزه حمایت از حقوق مؤلفین و ناشرین جمهوری اسالمی ایران بر آن حاکم می باشد.
هرگونه سوء استفاده از این فایل همانند استفاده از محتوا در تهیه کتب و یا قرار دادن تمام یا بخشی از آن در وب سایت
های دیگر ،چه برای فروش و چه به صورت رایگان شرعاً حرام و قانوناً خالف مقرارت و قوانین کشورمان می باشد.
با توجه به هزینه های صرف شده و تالش صورت گرفته برای تهیه این بسته،در صورت مشاهده یا گزارش هرگونه کپی
برداری از آن؛ بدون هیچ گونه تماس قبلی وهشدار اقدام به پیگیری حقوقی خواهیم نمود.

بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی

کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه سواالت آزمون های استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی
کشور به همراه پاسخ تشریحی می باشد که به صورت رایگان و
برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده
ارائه شده است ،لطفاً جهت خرید و دانلود کامل این محصول ،روی
لینک زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل
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بخش اول:
فنّاوری اطالعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L

بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی

آزمون استخدام فراگیرهشتم دستگاههای اجرایی سال  99گروه پنجم
 -1در نرمافزار  ،Word 2013از کدام ابزار زیر ،برای جایگزینی متنی که چندین بار در سند تکرار شده است ،استفاده میکنید؟
)(Www.iranestekhdam.ir
Select Text with Similar Formatting)1
Go to )3

Select Objects )2
Find and Replace )4

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4
با استفاده از این ویژگی می توان یک کلمه ،شماره یا عبارت خاص را در یک سند جستجو و آن را به صورت خودکار با کلمه دیگر جایگزین کرد.

آزمون استخدام فراگیرهشتم دستگاههای اجرایی سال  99گروه ششم
-2در سیستم عامل  ،Windows 7کدام برنامه شما را قادر میسازد که به سادگی به فایلهای موجود در سیستم دسترسی
داشته باشید؟ )(Www.iranestekhdam.ir
Control Panel )2
F1 Search )4

Browser )1
Windows Explorer )3
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3

با کلیک چپ کردن بر روی فایل اکسپلورر ،این آیکون فایل هایی که از قبل باز شده است را نمایش می دهد .این فایل همانند تاریخچه یا
هیستوری عمل می کند.

آزمون استخدام فراگیر هفتم دستگاههای اجرایی سال  98گروه دوم نوبت صبح
 -3نوع آدرسدهی پیش فرض در فرمولهای  ،Excel 2013کدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
constant )1

absolute )2

Relative )4

Fixed )3

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4
انواع آدرس دهی سلول در اکسل:
در فرمول نویسی های اکسل اگر نام سلول را به صورت عادی لحاظ نمایم در واقع آدرس دهی نسبی ( )Relative Referencingاستفاده
کرده ایم و اگر از عالمت “ ”$قبل از نام سطر یا ستون سلول استفاده کنیم آدرس دهی مطلق ( )Absolute Referencingرا استفاده نموده
ایم.

آزمون استخدام فراگیر هفتم دستگاههای اجرایی سال  98گروه سوم کاردان فوریت
 -4در یک سیستم کامپیوتری ،کدام یک از اجرای زیر ،بر روی برد اصلی قرار نمی گیرد؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1کارت گرافیکی

Monitor )2

CPU )3

RAM )4

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2
مادربرد یا به انگلیسی  ،Motherboardاصلی ترین قسمت هر کامپیوتر است که تمام قطعات یا بر روی آن نصب و یا به آن متصل می شوند.
برخی از اجرای که بر روی برد اصلی قرار دارند:
اسالت کارت گرافیک ( AGPیا :)PCI Express
این اسالت برای اتصال کارت گرافیک مورد استفاده قرار میگیرد ،در برخی از بردها پردازنده گرافیکی به همراه مادربرد وجود دارد ،به همین
دلیل ممکن است این اسالت را بر روی آنها نبینید.
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی
اسالتهای رم (:)RAM
این بخش برای اتصال رم به برد اصلی استفاده میشود ،بسته به نوع مادربرد تعداد متغیری از آنها روی برد قرار دارد.
سوکت سیپییو (:)ZIF Socket
مهمترین بخش را میتوان سوکت  CPUنامید این قسمت بسیار حساس است و نباید هیچگونه فشاری به آن وارد شود ،این سوکت دارای
چند گیره است که با استفاده از آنها باید  CPUرا در جای خود ثابت کرد و سپس فن را روی آن قرار داد ،معموال در مادربرد کامپوترهای
خانگی تنها یک اسالت برای اتصال سیپییو قرار دارد ولی در رایانههای قدرتمندتر مانند سرورها چند سوکت تعبیه شده است.

آزمون استخدام فراگیر ششم دستگاههای اجرایی سال 97
 -5برای انتقال متن از یک سطر به سطر دیگر کدام گزینه صحیح می باشد؟ )(Www.iranestekhdam.ir
Cut )1

Copy )3

Save as )2

Ctrl+s )4

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
چون در صورت سوال از کلمه انتقال استفاده شده است یعنی متنی را از سطری جدا کنیم و به سطر دیگر منتقل کنیم در نتیجه برای این
منظور  Cutاستفاده می شود.

آزمون استخدام فراگیر پنجم دستگاههای اجرایی سال 97
 -6شکل زیر ،بخشی از پنجره نرمافزار  Excel 2013را نشان می دهد .در قسمتی که با <<< مشخص شده است ،کدام عمل زیر،
قابل انجام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir

 )1درج و ویرایش فرمول ها و توابع
 )3جستوجو در سلول ها

 )2تغییر فرمت سلول ها
 )4درج مقدار پیشفرض برای سلول ها

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 1
در قسمت نشان داده شده با <<< امکان درج و ویرایش فرمولها و توابع وجود دارد و نوار فرمول نامیده می شود.

آزمون استخدام فراگیر چهارم دستگاههای اجرایی سال 96
 -7در کدام حالت ،عمل  Text Wrappingدر محیط نرم افزار  Word؛ انجام خواهد شد؟ )(Www.iranestekhdam.ir

)1

)2

)3

)4

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
در حالت  TEXT WRAPPINGمتن به صورت تکه تکه در آمده و یا در دو طرف چپ و راست عکس و یا در باال و پایین عکس درج می گردد.این
حالت تکه تکه شدن متن تنها با انتخاب گزینه  1به درستی نشان داده شده و در بقیه گزینه ها ؛متن تکه تکه نشده است.

978-600-448 -596-8

.

5

بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی

آزمون استخدام فراگیر سوم دستگاههای اجرایی سال 95
 -8نام گذاری فیلدهای یک جدول در نرم افزار  ،Accessبه ترتیب ) Home. Address ، Last Name ، First (Nameمی
باشد .کدام مورد در خصوص این نام گذاری ،صحیح است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1جدول ذخیره می شود ،اما  Last Nameبه دلیل وجود فاصله ،به عنوان دو فیلد در نظر گرفته می شود.
 ) 2به دلیل وجود پرانتز در نام فیلدها ،این نام گذاری مجاز نیست.
 )3به دلیل وجود نقطه در نام فیلدها ،این نام گذاری مجاز نیست.
 ) 4در این نام گذاری ،مشکلی وجود ندارد و جدول به درستی ذخیره می شود.
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 3
کاراکترهای غیر مجاز در نام گذاری فیلد اکسس  ‘[] ! .می باشند.

آزمون استخدام فراگیردوم دستگاههای اجرایی سال 94
 -9کدام مورد ،میتواند یک کامپیوتر را آلوده به ویروس کند؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1اضافه کردن امضای الکترونیکی به یک پیام

 )2باز کردن فایل الحاقی به یک پیام الکترونیکی

 )3انتقال یک پیام الکترونیکی باز نشده به یک پوشه مشخص

 )4حذف یک پیام الکترونیکی باز نشده

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه2
باز کردن یک فایل الحاقی در کنار نامهی الکترونیکی میتواند سیستم را آلوده به ویروس نماید.

آزمون استخدام فراگیر اول دستگاههای اجرایی سال 94
 -10ترکیب کلیدهای  Ctrlو  ، Yمعادل کدام عمل است ؟ )(Www.iranestekhdam.ir
cut )1

Undo )2

print )3

Redo )4

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 4
کلید  ctrl+yعمل  redoمیباشد.که پس از عمل برگزداندن یا  Undoفعال و قابل استفاده میشود.
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی

کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه نمونه سواالت آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی
میباشد که به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت
و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است ،لطفاً جهت خرید و
دانلود کامل این محصول ،روی لینک زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل

978-600-448 -596-8

.

7

بخش دوم:
ریاضی و آمار مقدماتی

بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی

آزمون استخدام فراگیر هشتم دستگاههای اجرایی سال  99گروه پنجم
 -1دو عدد مثبت  aو  bرا بینِ  -3و  25درج میکنیم ،به طوری که سه عدد ابتدایی دنباله حسابی و سه عدد انتهایی تشکیل
دنباله هندسی میدهند .کدام عدد ،بزرگترین عددی است که میتوانیم درج کنیم؟)(Www.iranestekhdam.ir
5 )1

1 )3

3/25 )2

7/5 )4

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4
اعداد را به صورت زیر در نظر میگیریم .-3, a, b, 25 :چون  3عدد ابتدایی تشکیل دنباله حسابی میدهند ،بنابراین عدد وسط واسطه حسابی
𝑏−3

دو عدد دیگر است یعنی  .𝑎 = 2بنابراین  .b = 2a + 3از اینکه سه عدد انتهایی تشکیل دنباله هندسی میدهند ،یعنی برای سه عدد انتهایی
 a, b, 25خواهیم داشت .b2 = 25a :با جایگذاری به دست میآوریم:
b2 = 25a ⇒ (2a + 3)2 = 25a ⇒ 4a2 + 12a + 9 = 25a ⇒ 4a2 -13a + 9 = 0
ریشههای آن  1و  2/25است و با قرار دادن به جای  aو به دست آوردن  ،bاعداد  5و  7/5خواهد بود که  7/5بزرگتر است.

آزمون استخدام فراگیر هشتم دستگاههای اجرایی سال  99گروه ششم
 -2از بین دادههای  10 ،7 ،4و  ،12کدام داده تغییر کند تا میانه ،میانگین و دامنه تغییرات ،یکسان و برابر  8شوند؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 7 )2یا 10
 )1فقط 12

 4 )3یا 12

 )4فقط 10

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2
دقت کنید برای به دست آوردن میانه ،ابتدا باید دادهها را مرتب کنیم و چون تعداد دادهها زوج است ،میانگین دو داده وسط را محاسبه کنیم.
برای به دست آوردن دامنه تغییرات بزرگترین و کوچکترین عدد را از هم کم میکنیم که بنابراین  ،12 – 4 = 8دامنه تغییرات خواهد بود و این
دو عدد نیاز به تغییر ندارند .برای اینکه میانه  8شود 10 ،یا  7باید یک واحد کم شوند.

آزمون استخدام فراگیر هفتم دستگاههای اجرایی سال  98گروه دوم نوبت صبح
 -3باقیمانده تقسیم (𝟏  )𝐱 𝟒 + 𝟒 𝐱 𝟑 − 𝟐 𝐱 𝟐 +بر ( q)xبرابر ( )3x+aاست .اگر  x= -1یکی از ریشههای معادله q)x(=0
باشد ،مقدار  aکدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
-2 )1

2 )2

-1 )3

1 )4

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
طبق فرمول تقسیم داریم:
2

3

4

𝑎 𝑥 + 4𝑥 − 2𝑥 + 1 = 𝑞(𝑥) × 𝑝(𝑥) + 3 𝑥 +
که در آن ) p(xخارج قسمت است .با جایگذاری  x= -1در معادله باال و چون  -1ریشه معادله  q(x)= 0است ،خواهیم داشت:
1 − 4 − 2 + 1 = −3 + 𝑎 ⇒ 𝑎 = −1

آزمون استخدام فراگیر هفتم دستگاههای اجرایی سال  98گروه سوم کاردان فوریت
 -4اگر عدد ثابت  aرا با همه جمالت یک دنباله حسابی جمع کنیم ،قدر نسبت این دنباله چگونه تغییر میکند؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 )2به اندازه  aافزایش مییابد.
 )1ثابت میماند.
 )3به اندازه  aکاهش مییابد )4 .به عالمت  aوابسته است.
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی
زیرا فاصله بین جمالت دنباله تغییری نمیکند.

آزمون استخدام فراگیر ششم دستگاههای اجرایی سال 97
 -5دامنه تابع 𝟕  𝒚 = √𝒙 −کدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
)7،∞ ()2

[7،∞( )1

)-∞ ، 7()4

)-∞ ، 7])3

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
برای تعیین دامنه توابع رادیکالی ،اگر فرجه رادیکال زوج باشد ،کافیست عبارت زیر رادیکال را بزرگتر مساوی صفر قرار دهیم؛ اگر فرجه
رادیکال فرد باشد ،دامنه تابع برابر است با مجموعه اعداد حقیقی.

آزمون استخدام فراگیر پنجم دستگاههای اجرایی سال 97
 -6اگر در تابع {( ،f = })1, -2( ،)3, 5( ،)7, 3a+1تساوی ( f)1( + f)7( = f)3برقرار باشد ،مقدار  aکدام است؟
)(Www.iranestekhdam.ir
1
4
1 )4
)3
)2
2 )1
3
3
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 1
𝑓(1) = −2
𝐹(1) + 𝐹(7) = 𝐹(3) → {𝑓(7) = 3𝑎 + 1 => − 2 + 3𝑎 + 1 = 5 → 3𝑎 = 6 → 𝑎 = 2
𝑓(3) = 5

آزمون استخدام فراگیر چهارم دستگاههای اجرایی سال 96
 -7جدول زیر ،فراونی نسبی مراجعات به اورژانس یک بیمارستان در  120روز را نشان می دهد.در چند روز تعداد مراجعات کمتر
از  4مورد است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
36)1
84)3

72)2
96)4

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3

تعداد در یک روز

4

3

2

1

0

0.3

X

0.25

0.1

 0.2فروانی نسبی

با توجه به اینکه مجموع فروانی های نسبی دسته ای از داده ها برابر یک می باشد ابتدا مقدار فروانی نسبی برای تعداد  3مورد در روز را
بدست می آوریم:
X=1-(0.2+0.1+0.25+0.3) ---->X=0.15
آنگاه مجموع فروانی های نسبی برای تعدا مراجعات کمتر از  4مورد در روز عبارتست از:
0.2+0.1+0.25+0.15=0.7
بنابراین تعداد روزها دارای مراجعه کمتر از  4مورد در یک روز به صورت زیر بدست می آید:
 0.7×120=84روز

آزمون استخدام فراگیر سوم دستگاههای اجرایی سال 95
 -8به ازای کدام مقدار  ، mسهمی به معادله  y = 3x2 + mx+1همواره باالی سهمی به معادله  ، y=2x2+x-2قرار دارد؟
)(Www.iranestekhdam.ir
−2 < 𝑚 < 2 )2
1 − 2√2 < 𝑚 < 1 + 2√3 )1
−3 < 𝑚 < 3 )3

978-600-448 -596-8

1 − 3√2 < 𝑚 < 1 + 3√2 )4
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 1
3𝑥 2 + 𝑚𝑥 + 1 > 2𝑥 2 + 𝑥 − 2 → 𝑥 2 + (𝑚 − 1)𝑥 + 3 > 0
باید 𝛥 < 0باشد پس:
(𝑚 − 1)2 − 12 < 0 → (𝑚 − 1)2 < 12 → −2√3 < 𝑚 − 1 < 2√3
1 − 2√3 < 𝑚 < 2√3 + 1

آزمون استخدام فراگیر دوم دستگاههای اجرایی سال 94
 -9منحنی تابع 𝒂  ، 𝒚 = 𝒙𝟐 +دو واحد به سمت راست محور 𝐱ها منتقل شده و خط𝟏  𝒚 = 𝒙 −را در نقاطی با طول صحیح و
منفی قطع میکند .بیشترین مقدار  ،aکدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
-2 )2

1)1

-1 )4

2 )3

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :جواب در بین گزینه ها نیست.
چون گفته منحنی را دو واحد به سمت راست منتقل میکنیم معادله به صورت زیر می باشد:
2

2

𝑎 𝑦 = (𝑥 − 2) + 𝑎 → 𝑦 = 𝑥 − 4𝑥 + 4 +
از طرفی وقتی دو منحنی همدیگر را قطع میکنند
𝑦1 = 𝑦2
𝑥 − 1 = 𝑥 2 − 4𝑥 + 4 + 𝑎 → 𝑥 2 − 5𝑥 + 5 + 𝑎 = 0 → 𝑎 = −𝑥 2 + 5𝑥 − 5
با توجه به سوال چون گفته با طول صحیح و منفی قطع میکند با جایگذاری مقادیر صحیح و منفی برای 𝑥
𝑥 = −1 → 𝑎 = −11
𝑥 = −2 → 𝑎 = −19
مشاهده می شود با افزایش مقادیر  xمقادیر  aبه سمت منفی تر می روند یعنی کوچکتر می شوند یعنی بزرگترین مقدار  -11 ، aاست
که در گزینه ها نیست.

آزمون استخدام فراگیر اول دستگاههای اجرایی سال 94
 -10میانه داده های آماری  ، 3 ، 10 ، 7 ، 1 ، 5 ، 12 ، 2 ، 9 ، 4 ، 16کدام است ؟ )(Www.iranestekhdam.ir
6 )1

6/5 )2

7/5 )3

8/5 )4

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 1
ابتدا داده ها رامرتب می کنیم از کوچیک به بزرگ.اگر تعداد فرد باشد وسطی ولی اگر زوج باشد میانگین دو تا وسط میانه می شود
1,2,3,4,5,7,9,10,12,16
5+7
=𝑚
=6
2

978-600-448 -596-8
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی

کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه نمونه سواالت آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی
میباشد که به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت
و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است ،لطفاً جهت خرید و
دانلود کامل این محصول ،روی لینک زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل

978-600-448 -596-8
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی

بخش سوم:
زبان و ادبیات فارسی

978-600-448 -596-8

.
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی

آزمون استخدام فراگیر هشتم دستگاههای اجرایی سال  99گروه پنجم
 -1در کدام عبارت« ،غلط امالیی» یافت می شود؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1هنرمند هر جا رود ،قدر ببیند و بر صدر نشیند و بی هنر ،لقمه چیند و سختی بیند.
 )2ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر و حضر به محل خطر است.
 )3گفت :تا مصیبت دو نشود ،یکی نقصان مایه و دیگری شماتط همسایه.
 )4همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته.
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
شماتط اشتباه است .شماتت.

آزمون استخدام فراگیر هشتم دستگاههای اجرایی سال 99گروه ششم
 -2عبارت روبهرو ،معرّف چگونه انسانی است؟ «اقدام کند بر اهوال با جبن تا به شجاعت معروف گردد».
)(Www.iranestekhdam.ir
 )2دلیر
 )1قدرتمند

 )4بدذات

 )3مزوّر

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2
دلیری را نشان میدهد.

آزمون استخدام فراگیر هفتم دستگاههای اجرایی سال  98گروه دوم نوبت صبح
 -3در بیت زیر ،چند «تشبیه» وجود دارد؟ )(Www.iranestekhdam.ir
«مرغ دل تا دام زلف و دانه خال تو دید
 )1دو

طایر اندیشهام افتاد در دام هوس»

 )2سه

 )4پنج

 ) 3چهار

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4
پنج تشبیه وجود دارد .مرغ دل .دام زلف .دانه خال .طایر اندیشه .دام هوس

آزمون استخدام فراگیر هفتم دستگاههای اجرایی سال  98گروه سوم کاردان فوریت
-4در بیت زیر ،مفهوم «بلندی و پستی» کدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
« پناه بلندی و پستی تویی
 )1هستی و نیستی

همه نیستند آنچه هستی تویی »
 )2فراز و نشیب

 )4کم و کاستی

 )3کوه و تپه

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :گزینه 1
هستی و نیستی .بیت اشاره به ازلی و ابدی بودن خداوند دارد و اینکه پناه همهچیز است.

آزمون استخدام فراگیر ششم دستگاههای اجرایی سال 97
 -5واژه قافیه در بیت زیر کدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
با من بگو تا کیستی ,مهری؟ بگو ,ماهی؟ بگو  /خوابی؟ خیالی؟ چیستی؟ اشکی؟ بگو ،آهی؟ بگو
 )1بگو و بگو

 )2مهری و اشکی

 )3ماهی و آهی

 )4آهی و اهی

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3

978-600-448 -596-8
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی
توجه داشته باشید که برای یافتن قافیه و قاعده ی آن ابتدا باید کلمات قافیه را به درستی بیابیم .برای این منظور ،به وجود کلماتی که در پایان
مصراع قرار میگیرند ،دقت کنید.
 .1برای پیدا کردن قاعده ی قافیه ،ابتدا باید «ردیف» را پیدا کرد و آن را کنار گذاشت و میدانیم که ردیف ،کلمات همشکل و هم معنی
است.
«با من بگو تا کیستی؟ مهری بگو ،ماهی بگو  /خوابی؟ خیالی؟ چیستی؟ اشکی بگو ،آهی بگو»
در این بیت ،واژه ی «بگو» در یک معنای واحد در انتهای هر دو مصراع تکرار شده و ردیف است .پس آن را کنار گذاشته و در مییابیم که کلمات
«ماهی» و «آهی» واژگان قافیه اند.

آزمون استخدام فراگیر پنجم دستگاههای اجرایی سال 97
 -6در کدام مورد ،هر دو گروهواژه« ،همآوا» هستند؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1عصیر و اثیر ،فترت و فطرت
 )3نغز و نقض ،دادار و دیدار

 )2هرس و حرس ،گل و مل
 )4خوار و خار ،ضاللت و ذاللت

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 4

آزمون استخدام فراگیر چهارم دستگاههای اجرایی سال 96
 -7معنی کدام واژه ،در مقابل آن غلط آمده است؟)(Www.iranestekhdam.ir
 )1بارقه :پرتو

 )2وضیع :فرومرتبه

 )3حضیض :اوج

 )4پایمردی :شفاعت

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
(معنی حضیض ،اوج نیست).
بارقه :روشنایی و پرتو
وضیع :دنی ،دون ،فرومرتبه ،فرومایه ،پست ،ناکس (متضاد شریف)
حضیض :پستی ،نشیب ،فرود ،قعر
پایمردی :یاری ،کمک ،شفاعت ،میانجیگری

آزمون استخدام فراگیر سوم دستگاههای اجرایی سال 95
-8در کدام عبارت "صفت مبهم" به کار رفته است؟)(Www.iranestekhdam.ir
 )1ورود هشتمین پیشوای بزرگ شیعه ،موجی از رضایت در میان ایرانیان ایجاد کرد.
 ) 2هر شاعری در دوره مشروطه می کوشید تا آتش انقالب را فروزان تر کند.
 ) 3تاریخ به چه بازی ها که دست نمی زند! چه مردانی که در دامن خود نمی پرورد!
 )4کدام شاعر را می شناسید که همچون ناصر خسرو ،شعر برایش سالح مبارزه باشد؟
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 2
هر شاعری در دوره ی مشروطه می کوشید ،تا آتش انقالب را فروزان تر کند.
صفت مبهم :نوع یا چگونگی یا شماره و مقدار چیزی را به طور نامعیّن می رساند؛ مانند :فالن کتاب را بیاور.
نمونه ی صفات مبهم :هر ،همه ،فالن ،خیلی ،کمی ،قدری ،برخی ،بعضی ،پاره ای ،چند ،چندین ،چندان ،بسیاری ،اندکی.
* به جز «هر» که همیشه همراه اسم می آید و صفت است ،همه ی صفات مبهم مانند صفات اشاره و شمارشی ،اگر تنها بیایند ،ضمیر مبهم
هستند .مانند « :فالنی» آمد« .کمی» بخند.

آزمون استخدام فراگیر دوم دستگاههای اجرایی سال 94

978-600-448 -596-8
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی
 -9در کدام گروه کلمه ،غلط امالیی یافت میشود؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )2محمل و کجاوه – زنجیر و مسلسل
 )4باطن و ضمیر – محمل و بیهوده

 )1عجز و البه – واثق و معتمد
 )3گزیر و گریز  -مذّلت و خواری
پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 4

امالی صحیح مهمل با «ه» است .مهمل یعنی لفظی که معنی ندارد ،بی استفاده و بیهوده (مقابل مستعمل)

آزمون استخدام فراگیر اول دستگاههای اجرایی سال 94
 -10متن زیر ،معرّف کدام شخصیت ادبی است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
«مورخ و نویسنده بزرگ معاصر که در سال  1301در بروجرد به دنیا آمد .وی در شهریور  1378دار فانی را وداع گفت .از آثار
مشهورش «نقد ادبی ،سرّ نی ،پله پله تا مالقات خدا» را می توان نام برد».
 )1عبدالحسین زرین کوب

 )2سید جعفر شهیدی

 )3غالمحسین یوسفی

 )4غالمحسین ساعدی

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 1
آثار دکتر زرین کوب درباره ی ادب و شعر و تاریخ است .کتابهای ادبی ایشان شامل چند دسته کتب ،وسایل و مقاالت است .مولویشناسی و
مثنویپژوهی .شامل :از نی نامه ،پله پله تا مالقات خدا ،سرّ نی و بحر در کوزه.
نقد ادبی و تئوری ادبیات .نظیر :فن شعر ارسطو ،ارسطو و فن شعر /آشنایی با نقد ادبی ،شعر بیدروغ -شعر بینقاب و بنیاد شعر فارسی( .و انواع
دیگر که در اینجا مورد بحث نیست)

978-600-448 -596-8
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی

کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه نمونه سواالت آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی
میباشد که به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت
و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است ،لطفاً جهت خرید و
دانلود کامل این محصول ،روی لینک زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل

978-600-448 -596-8
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی

بخش چهارم:
معارف اسالمی

978-600-448 -596-8
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی

آزمون استخدام فراگیر هشتم دستگاههای اجرایی سال  99گروه پنجم
 -1انسان از چه راهی نسبت به خداوند ،شناخت قلبی و بی واسطه دارد؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1سیر انفس که آن را «راه فطرت» می نامند.
 )3سیر آفاق که آن را «راه فطرت» می نامند.

 )2سیر آفاق که آن را «راه توفیقی» می نامند.
 )4سیر انفس که آن را «راه توفیقی» می نامند.

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
سیر در انفس ،سیری است که انسان با تامل در خود به وجود خدا درمییابد که نسبت به خدا شناخت قلبی و بیواسطه دارد .سیر انفس همان
راه فطرت است.

آزمون استخدام فراگیر هشتم دستگاههای اجرایی سال  99گروه ششم
سمَاءِ کَیْفَ یَشَاءَ» ،به کدام مرتبه از توحید داللت میکند؟
سطَهٌ فِی ال ُّ
ح فَتُنیِرُ سَحَاباً فَیَبْ ُ
 -2آیۀ شریفۀ «اهللُ الَّذِی یُرْسِلُ الرْیَا َ
)(Www.iranestekhdam.ir
 )2حاکمیت
 )1مالکیت

 )3خالقیت

 )4ربوبیّت

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
ترجمه :خدایی که بادها را میفرستد ،آنگاه باد ابر را برمی انگیزد .سپس خدا آن را در آسمان به هر نحو که بخواهد میگستراند.
آیه مذکور به توحید در خالقیت اشاره میکند.

آزمون استخدام فراگیر هفتم دستگاههای اجرایی سال  98گروه دوم نوبت صبح
«-3عقل که وسیله فهم پیام الهی است» و «ارسال رسل» ،به ترتیب ،بیانگر کدام نوع هدایت است؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 )4تشریعی – تشریعی
 )3عمومی – تشریعی
 )2تشریعی – عمومی
 )1عمومی  -عمومی
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
عقل بیانگر هدایت عمومی (عامّه) و ارسال پیامبران وسیله ای جهت هدایت تشریعی است.

آزمون استخدام فراگیر هفتم دستگاههای اجرایی سال  98گروه سوم کاردان فوریت
 -4حکم قرآنی « قاعده نَفْیِ سَبیل » چگونه محقّق میشود؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1حفظ استقالل جامعه اسالمی در برابر کفار
 )3ضرورت اجرای احکام اسالمی

 )2تبین تعالیم وحی و نفی حاکمیت طاغوت
 )4اجرای قوانین الهی از طریق والیت معنوی

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
ضرورت حفظ استقالل جامعهی اسالمی (یکی از دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی) :یکی دیگر از عواملی که تشکیل حکومت اسالمی را
ضروری می کند ،استقالل جامعه اسالمی است .قرآن کریم از مؤمنان می خواهد که سلطه ی بیگانگان را نپذیرند و زیر بار آن ها نروند؛ این حکم
قرآنی را «قاعده نفی سبیل» می گویند.
مستکبران و ستم گران جهان همواره بر آن اند که بر جوامع دیگر مسلط شوند و از منابع مادّی و معنوی آنان بهره ببرند .تشکیل حکومت اسالمی،
هم مانع سلطهی بیگانگان می شود و هم می تواند روابط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی را با سایر کشورها به گونه ای تنظیم کند که جامعه اسالمی
استقالل خود را در جهات مختلف حفظ نماید و بیگانگان برای تسلط بر مسلمانان راهی را نیابند.

آزمون استخدام فراگیر ششم دستگاههای اجرایی سال 97
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی
 -5زمینه ساز ظهور "سکوالریسم" و"راهکار برون رفت و رهایی از قیود بندگی نفس اماره و شیطان" به ترتیب در کدام گزاره
مشهود است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1تفاسیر ناصواب از کتاب مقدس مسیحیان – تبعیت از هدایت تشریعی برای تامین سعادت دنیا و عقبی
 )2انتفاء مفاهیم ماوراء طبیعی از روی ناآگاهی – استمداد از حجت درون توام با تزکیه نفس برای برقراری عدالت و انصاف
 )3تفاسیر ناصواب از کتاب مقدس مسیحیان  -استمداد از حجت درون توام با تزکیه نفس برای برقراری عدالت و انصاف
 )4انتفاء مفاهیم ماوراء طبیعی از روی ناآگاهی  -تبعیت از هدایت تشریعی برای تامین سعادت دنیا و عقبی
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
زمینه های شکل گیری سکوالریسم در غرب شامل:
-1نارسایی تعالیم انجیل و مسیحیت
-2نهضت اصالح دینی
-3تماس با فرهنگهای ملل جهان
در قسمت دوم سوال ،آشنایی با بدیها و خوبیها برای ترغیب انسان به درستکاری کافی نیست؛ بلکه ابزارهایی برای تشویق و ترغیب الزم
است و این ابزارها همان انذارها و تبشیرهای وحیانیاند که در سایه هدایت تشریعی فراهم میآیند.

آزمون استخدام فراگیر پنجم دستگاههای اجرایی سال 97
 -6غایت آفرینش آدمی که بعد از معرفت خدا ،بهترین عمل دانسته شده ،کدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1روزه

 )2والیت

 )3نماز

 )4عبادت

پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 3
نماز بهترین تجلی عبادت خدا است ،وسیله ای که می تواند بندگی خدا را تجلی بخشد که غایت آفرینش آدمی است .هیچ یک از اعمال عبادی
به اندازه نماز از چنین ظرفیتی برخوردار نیست.

آزمون استخدام فراگیر چهارم دستگاههای اجرایی سال 96
-7معنای «حکیم بودن خداوند» ؛در کدام مورد آمده است؟)(Www.iranestekhdam.ir
)1کلیه افعال خدا هدفدار است.
 )3همه موجودات را یکسان آفریده است.

)2کلیه اعمال انسان تحت کنترل اوست.
)4هیچ تفاوتی در آفرینش انسان ها وجود ندارد.

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
یکی از صفات ثبوتی خداوند؛ حکمت است و از این رو؛ خدواند حکیم و همه افعال خدا غایتمند(هدفدار) است.

آزمون استخدام فراگیر سوم دستگاههای اجرایی سال 95
 -8سجود فرشتگان بر آدم ،حاکی از کدما حقیقت است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 ) 1خداوند وقتی انسان را آفرید ،به فرشتگان فرمان داد بر انسان سجده کنند.
 )2انسان موجودی دو ساحتی است و بر فرشته برتری دارد.
 )3انسان به لحاظ ظرفیت بی کرانش ،بر فرشتگان برتری دارد.
 )4خداوند سراسر گیتی را کارگزاران آدمیان و مسخر او گردانید.
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 2
پاسخ تشریحی:
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی
شیخ طوسی درباره این سجده دو وجه را ذکر کرده است :وجه نخست که امر به سجده برای تکریم و تعظیم شأن آدم بوده است .وجه دوم مبنی
بر اینکه این سجده ،به معنای خضوع و فرمانبرداری بوده و نه جبین بر خاک نهادن در برابر آدم .براساس روایتی از امام رضا علیهالسالم ،سجده
فرشتگان ،پرستش خداوند از یک سو ،واکرام و احترام آدم از سوی دیگر بود؛ چرا که اهلبیت علیهمالسالم ،در صلب آدم بودند.

آزمون استخدام فراگیر دوم دستگاههای اجرایی سال 94
 -9تنها تفاوت زندگی اخروی و دنیوی ،در کدام مورد است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
)1نوع نعمتها و بالیا
 )3جاودانگی آخرت و موقت بودن دنیا

 )2جداشدن صف بدان از نیکان
 )4تحقّق آرزوهای دیرین انسان

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 3
پاسخ تشریحی :تفاوت بارز میان این دو جهان محدودیت دنیا و جاودانگی آخرت است عمر هر انسانی در این جهان باالخره پایان می یابد اما
جهان آخرت بی پایان و جاودان است در آیات قرآن ،قلیل بودن دنیاو جاودانگی آخرت مورد اشاره قرار گرفته است و زندگی دنیا به گیاهی که
تنها چند روز سبز و خرم است وآن گاه به زردی و پژمردگی می گراید و سپس خشک و نابود می شود تشبیه شده است.

آزمون استخدام فراگیر اول دستگاههای اجرایی سال 94
 « -10اشاره به پیدایش نخستین انسان » و « اشاره به هدف داری خلقت انسان و جهان » به ترتیب بیانگر کدام استدالل برای
اثبات معاد است ؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1امکان – ضرورت

 )2ضرورت – ضرورت

 )3امکان – امکان

 )4ضرورت – امکان

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 1
پاسخ تشریحی:
استدالل بر امکان معاد اشاره به پیدایش نخستین انسان
استدالل بر ضرورت معاد به هدف داری خلقت انسان و جهان
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی

کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه نمونه سواالت آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی
می باشد که به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت
و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است ،لطفاً جهت خرید و
دانلود کامل این محصول ،روی لینک زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل
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بخش پنجم:

زبان انگلیسی عمومی

بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی

 گروه دوم99 آزمون استخدام فراگیر هشتم دستگاههای اجرایی سال
1- 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

2  گزینه: پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام
 به معنی اولویت ها با توجه به ترجمه جمله"دسته بندی محصوالت غذایی4  گزینه، به معنی اقلیت ها3  گزینه، به معنی حساسیت ها1 گزینه
. پاسخ صحیح می باشد، به معنی اقالم2 " بنابراین گزینه.شامل اقالمی است که قابل خوردن هستند و مواد مغذی دارند

 گروه پنجم99 آزمون استخدام فراگیر هشتم دستگاههای اجرایی سال
2- ………………. The blueprint presents the details of the engineer’s plans, it must be interpreted
accurately by the contractor. (Www.iranestekhdam.ir)
1) Otherwise

2) Since

3) Unless

4) Although
4  گزینه: پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام

 با توجه به عبارتی بودن جمله اول، برای بیان تضاد و تمایز به کار برده می شود و جمله بعد از این کلمه باید عبارت باشدAlthough کلمه ربط
. صحیح می باشد4  پاسخ گزینه،و بیان تمایز

 گروه دوم نوبت صبح98 آزمون استخدام فراگیر هفتم دستگاههای اجرایی سال
3- The students would certainly have solved the problem more easily if they ......................Their
calculators.
(Www.iranestekhdam.ir)
1) have used
2) would use

3) used

4) had used
4  گزینه:پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام

 می4  پاسخ صحیح گزینه، If + Past Perfect Tense would have + past participle با توجه به ساختار نوع سوم جمالت شرطی
would certainly have + solved if + had used :باشد

 گروه سوم کاردان فوریت98 آزمون استخدام فراگیر هفتم دستگاههای اجرایی سال
Part A. Grammar and vocabulary
Direction: choose the number of the answer choice (1), (2), (3) or (4) that best completes the blank.
Then mark it on your answer sheet. (Www.iranestekhdam.ir)
4- I showed my father a picture of the car ………………. I am going to buy as soon as I have enough
money. (Www.iranestekhdam.ir)
1) who
3) what

2) that
4) that which
2  گزینه: پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام
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گزینه های  3و  4به معنای "چیزی که" با توجه به مفهوم جمله نادرست هستند و می بایست ضمیر موصولی درج شود که با توجه به ترجمه
جمله و اشاره نکردن به اشخاص که در این صورت ضمیر  whoبه کار می رود ،گزینه  2پاسخ مناسب می باشد.

آزمون استخدام فراگیر ششم دستگاههای اجرایی سال 97
5- The new manager's inauguration speech was ------------ critical of the management's
)performance. (Www.iranestekhdam.ir
4) vitally

3) swiftly

1) desperately

2) bitterly

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :گزینه 1
با توجه به ترجمه جمله ،سخنرانی معارفه مدیر جدید به شدت در عملکرد مدیریت حیاتی بود ،گزینه  1به معنای "به شدت" بهترین پاسخ می
باشد.

آزمون استخدام فراگیر پنجم دستگاههای اجرایی سال 97
6- As a …………………. painter, Edward is always experimenting with new painting styles to inspire
)his creativity. (Www.iranestekhdam.ir
4) contemporary

3) concurrent

1) proportional

2) fundamental

پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 4
ادوارد به عنوان یک نقاش مدرن ،همیشه از سبک های جدیدی به منظور الهام بخشی به خالقیت خود استفاده می کند ،با توجه به معنی جمله
بهترین گزینه  4به معنی مدرن می باشد.

آزمون استخدام فراگیر چهارم دستگاههای اجرایی سال 96
7-among charity organizations existing currently,………………………Takes its mission so seriously
)that it sees itself as a military unit on duty. (Www.iranestekhdam.ir
2)it is one that it
4)that there is one it

1)that one there is
3)there is one that

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
با توجه به کاریرد ضمایر  Thatو  Thereدر گزینه ها و نیز نقش ضمیر موصولی ،Thatتنها گزینه  3ساختار این دو ضمیر را به درستی به کار
برده است.
معنی جمله:در بین سازمانهای خیریه ای که اکنون وجود دارند،یکی از آنها وجود دارد که ماموریت خود را خیلی جدی گرفته ؛بطوریکه خودش
را در نقش یک واحد نظامی در حال انجام وظیفه می داند.

آزمون استخدام فراگیر سوم دستگاههای اجرایی سال 95
PART A: Grammar & Vocabulary
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3) or (4) that best completes each
the correct choice on your answer sheet.
8-The idea of enjoying a rainy holiday seems strange to many, ………………………. It has definite
)attraction for arab tourists from the dry Persian gulf coast. (Www.iranestekhdam.ir
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4)so that

3)because

1)in case

2)but

پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 2

آزمون استخدام فراگیر دوم دستگاههای اجرایی سال 94
)9- shall we meet atseveno,clock? (Www.iranestekhdam.ir
-No, 1 ............ then.
2) will have worked
4) am working

1) have worked
3)will be working

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 3
با توجه به زمان آینده ،تنها جمله دارای زمان آینده ،گزینه  3میباشد.
ترجمه:میتوانیم در ساعت  7یکدیگر را مالقات کنیم؟ نه من ....
( -3ساعت )7در حال کار هستم
 -1داشتم کار میکردم -2میخواستم کار کنم

 -4دارم کار میکنم

آزمون استخدام فراگیر اول دستگاههای اجرایی سال 94
10- " Could you ……… me a favor ? Would you mind answering the phone for a minute – I need to
4) do

)pop out to the post office " (Www.iranestekhdam.ir
1) get
2) take
3) make

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 3
ترجمه:آیا شما میتوانید به من یک مساعدت  ........؟آیا شما یک لحظه به تلفن پاسخ میدهید -من به رساندن سریع به اداره پست نیاز دارم.
 )4انجام دادن
 )3ایجاد کردن
 )2گرفتن
)1کسب کردن
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی

کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه نمونه سواالت آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی
می باشد که به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت
و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است ،لطفاً جهت خرید و
دانلود کامل این محصول ،روی لینک زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل
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بخش ششم:
اطالعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی

آزمون استخدام فراگیر هشتم دستگاههای اجرایی سال  99گروه دوم
 -1حضرت آیت اهلل خامنه ای ،عادی سازی روابط کدام کشور با رژیم صهیونیستی را خیانت به اسالم و ملت های عرب عنوان
کردند؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1عربستان صعودی

 )3امارات متحده

 )2بحرین

 )4مصر

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند :امارات متحده عربی هم به دنیای اسالم و هم به ملتهای عرب و کشورهای منطقه خیانت کرد.

آزمون استخدام فراگیر هشتم دستگاههای اجرایی سال  99گروه پنجم
 -2اولین شهید مجلس شورای اسالمی در دوران دفاع مقدس و نماینده مردم تهران ،چه کسی بود؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )2شهید ابوالقاسم رزاقی
 )4شهید مصطفی چمران

 )1شهید مهدی شاه آبادی
 )3شهید مهدی یعقوبی

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4
شهید مصطفی چمران نمایندۀ حضرت امام در شورای عالی دفاع و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی نخستین شهید مجلس در
دوران دفاع مقدس بود.

آزمون استخدام فراگیر هفتم دستگاههای اجرایی سال  98گروه دوم نوبت صبح
 -3شعر زیبای تصنیف سپیده (ایران ای سرای امید) که در روزهای نخست پیروزی انقالب اسالمی از رادیو پخش شد ،اثر کدام
شاعر معاصر است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1حمید مصدق

 )2ادیب نیشابوری

 )3رهی معیری

 )4هوشنگ ابتهاج

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4
سپیده که معموالً به نام ایران ،ای سرای امید هم شناخته میشود ،عنوان یکی از تصنیفهای ساختهشده توسط محمدرضا لطفی است .شعر این
تصنیف توسط هوشنگ ابتهاج (ه .الف .سایه) سروده شده و با صدای محمدرضا شجریان ساخته شده است.

آزمون استخدام فراگیر هفتم دستگاههای اجرایی سال  98گروه سوم کاردان فوریت
 -4روز ملی فناوری هستهای ،کدام روز در تقویم رسمی ایران است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 9 )2اردیبهشت

 20 )1اردیبهشت

 20 )3فروردین

 12 )4فروردین

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
روز ملی فناوری هسته ای ،روز  20فروردین در تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران است .این روز به مناسبت  20فروردین  1385و اعالم
دستاوردهای هستهای قابل توجه در آن روز نامگذاری شده است.

آزمون استخدام فراگیر ششم دستگاههای اجرایی سال 97
 -5بلندترین گنبد جهان چه نام دارد؟)(Www.iranestekhdam.ir
 )1گنبد سلطانیه در شهر خدابنده (زنجان)
 )3گنبد هارونیه در شهر توس
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 )2گنبد قابوس در شهر گنبد
 )4گنبد مسجد امام در شهر اصفهان
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پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
بلندترین گنبد جهان "گنبد سلطانیه" در شهر خدابنده (زنجان) در ایران است.

آزمون استخدام فراگیر پنجم دستگاههای اجرایی سال 97
 -6جنگ جهانی اول ،با کدام مورد ،رسماً به پایان رسید؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )2معاهده سور

 )1پیمان ورسای

 )3متارکه مودروس

 )4عهدنامه لندن

پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 1
پیمان ورسای که در  28ژوئن سال  1919میالدی در کاخ ورسای واقع در حومه پاریس به امضا رسید رسماً به جنگ جهانی اول پایان داد.

آزمون استخدام فراگیر چهارم دستگاههای اجرایی سال 96
 -7به دنبال کدام عهدنامه ،رود هیرمند مرز ایران و افغانستان قرار گرفت؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1آخال

 )2پاریس

 )3الجزایر

 )4ارزنةالروم

پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 2
از سال  1857میالدی که به موجب قرارداد پاریس ،ایران افغانستان را به رسمیت شناخت و رود هیرمند مرز ایران و افغانستان شد تا زمان آخرین
قرارداد تقسیم آب میان ایران و افغانستان ،بر سر آب رودخانه هیرمند میان این  2کشور همیشه مذاکراتی وجود داشته است

آزمون استخدام فراگیر سوم دستگاههای اجرایی سال 95
 -8ویژگی های جامعه ایرانی با تاکید بر ارزش های اسالمی ،ملی ،انقالبی ،مردم ساالری دینی ،عدالت اجتماعی و آزادی های
مشروع ،در کدام یک از اسناد زیر ،به صراحت آماده است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1نقشه جامع علمی کشور
 ) 2سیاست های کلی نظام در برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
 )3برنامه چهارم توسعه اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی
 )4سند چشم انداز 1404
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 4

آزمون استخدام فراگیر دوم دستگاههای اجرایی سال 94
 -9شهید محمد ابراهیم همت ،سردار فاتح ایرانی ،در کدام عملیات به درجه رفیع شهادت نائل آمد؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 )4کربالی 4
 )3بیت المقدس
 )2فتح المبین
)1خیبر
پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 1
در جریان عملیات خیبر ،همچنان که نیروهای ایرانی در برابر ارتش عراق مقاومت میکردند هنگامی که همت برای بررسی وضعیت جبهه جلو
رفته بود بر اثر اصابت گلوله توپ در نزدیکی اش به شهادت رسیدند.

978-600-448 -596-8
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آزمون استخدام فراگیر اول دستگاههای اجرایی سال 94
 -10دستیابی به اهداف سند چشم انداز ،در کدام صورت  ،مقدور است ؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1تولید ناخالص ملی افزایش یابد
 )2محیط غیر قابل تغییر و باثبات باشد
 )3در حیطه قواعد و قوانین رسمی کشور تعریف شود
 )4شرایط برای ایجاد درک مشترک و تفاهم بین رهبران و جامعه در آینده مطلوب به وجود آید
پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 1

978-600-448 -596-8
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کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه نمونه سواالت آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی
می باشد که به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت
و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است ،لطفاً جهت خرید و
دانلود کامل این محصول ،روی لینک زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل

978-600-448 -596-8
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بخش هفتم:
هوش و توانمندی های عمومی
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آزمون استخدام فراگیرهشتم دستگاههای اجرایی سال  99گروه دوم
-1شکل روبهرو ،یک تابلوی پازل را نشان میدهد که درون آن ،یک ساچمه قرار دارد .این تابلو را میتوان  90درجه سانتیگراد یا
پادساعتگرد چرخاند و سپس به دلیل جاذبه ،شاهد سقوط ساچمه بود .به کدام صورت زیر ،اگر تابلو را بچرخانیم .ساچمه در
قسمت هاشور خورده قرار میگیرد؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1پادساعتگرد ⟵ پادساعتگرد ⟵ ساعتگرد ⟵ ساعتگرد ⟵ پادساعتگرد
 )2ساعتگرد ⟵ ساعتگرد ⟵ پادساعتگرد ⟵ ساعتگرد ⟵ ساعتگرد
 )3ساعتگرد ⟵ ساعتگرد ⟵ پادساعتگرد ⟵ پادساعتگرد ⟵ ساعتگرد
 )4ساعتگرد ⟵ ساعتگرد ⟵ ساعتگرد ⟵ پادساعتگرد ⟵ پادساعتگرد
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4

آزمون استخدام فراگیرهشتم دستگاههای اجرایی سال  99گروه پنجم
 -2نویسنده متن ،تمرین و فعالیت های روزمره فردی معلمان را به کدام مورد زیر تشبیه کرده است؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 )1ساخت و تهیه دارو برای استفاده عملی و نه صرفاً در قالب پروژه ای پژوهشی
 )2تهیه دارو توسط داروساز بر اساس دستورالعمل مرجع و مشخص
 )3تهیه دارو توسط داروساز و براساس تصمیم شخصی
 )4داروسازی در آزمایشگاه شخصی ،ولی بر مبنای دستورالعمل مرجع و مشخص
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3

آزمون استخدامی فراگیر هفتم دستگاههای اجرایی سال  98گروه دوم نوبت صبح
 -3بر طبق متن ،کدام مورد درباره زمانی که فردی در یک جمع کاری قرار دارد ،صادق است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1روحیه کار جمعی فزونی مییابد.
 )3تمایل به انجام کار ،تحت تاثیر قرار میگیرد.

 )2نیاز به روابط بیرون از کار هم کمتر میشود.
 )4نشستن پای کیبورد ،برای انجام کار سخت میشود.

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1

آزمون استخدام فراگیر هفتم دستگاههای اجرایی سال  97گروه سوم کاردان فوریت
 -4کدام یک از محل های زیر در متن که با شماره های ] [3] ،[2] ،[1و ] [4مشخص شده اند ،بهترین محل برای قرار گرفتن
جمله زیر است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
«به عنوان نمونه ،فردی سوگند های مکرّر و بی مورد می خورد».
[4] )1

[1] )2

[2] )3

[3] )4

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4
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آزمون استخدام فراگیر ششم دستگاههای اجرایی سال 97
 -5محل اولیه عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار یک ساعت ،ساعت  4را نشان می دهد ،وقتی عقربه دقیقه شمار به محل
اولیه عقربه ساعت شمار برسد ،زاویه بین دو عقربه چند درجه خواهد بود؟ )(Www.iranestekhdam.ir
5 )1

10 )2

6 )3

12)4

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2
وقتی عقربه دقیقه شمار به محل اولیه عقربه ساعت شمار می رسد ،یعنی روی عدد  4قرار می گیرد ،در واقع
پیموده است ،در این حال عقربه ساعت شمار

1
3

1
3

مسیر کل دایره را

به سمت عدد  5حرکت کرده است.

بین عدد  4و  5زاویه  30درجه است ( چون کل دایره  360درجه است و = 30°
باشد.

360
)
12

پس زاویه بین دو عقربه = 10

30
3

= × 30

1
3

می

آزمون استخدام فراگیر پنجم دستگاههای اجرایی سال 97
 -6شاعر :هر کس در زندگی کارهایی انجام می دهد متناسب با تخصصش ،اما از نظر من ،شاهکار زاده عشق است .کسی که به
کارش عالقه داشته باشد ،هم خودش و هم دیگران از کارش لذت می برند .من دوست دارم هدفمند زندگی کنم ،بدانم که چه می
کنم .جامعهشناسان غربی به این نتیجه رسیدهاند کسانی که در زندگیشان اصولی برای پیروی ندارند ،به بنبست می خورند و
کسانی که اصولی دارند ،موفق هستند .من هم دوست دارم فعالً روی همین جنبه کار کنم تا اول ،اصول ثابتی برای هدایت زندگی
حرفهایام پیدا کنم ،آنگاه شاهکار ،خودش می آید.
کدام مورد را می توان درباره این شاعر ،از متن فوق استنباط کرد؟)(Www.iranestekhdam.ir
 ) 1بعید است او در شرایط موجودش ،بتواند شاهکار شعری خلق کند.
 )2فردی است که با اصول تخصصی حرفهاش آشن ا است ،ولی فاقد عالقه و انگیزه الزم برای خلق شاهکار است.
 )3او هنرمندی است که بر اثر آشنایی با تفکر جامعهشناسان غربی ،صاحب اصول الزم برای هدایت زندگی حرفهای خود شده است.
 )4ادیبی است که آثار تولیدی وی ،مورد استقبال قرار نگرفته است.
پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 1

آزمون استخدام فراگیر چهارم دستگاههای اجرایی سال 96
 -7موضوع اصلی متن فوق ؛ کدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1علل گسترش درمان های مکمل در مراکز درمانی
 )2پژوهش های انجام شده در یک حوزه درمانی خاص
 )3استفاده از درمان های مکمل در فعالیت های پرستاری
)4تعریف یک واژه کلیدی و پرتکرار در تئوری های پرستاری
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
به روشنی از کل متن برمی آید که موضوع در مورد استفاده از درمان های مکمل در فعالیت های پرستاری می باشد.

آزمون استخدام فراگیرسوم دستگاههای اجرایی سال 96
 -8کدام گزینه ،نظر نویسنده متن را درباره استفاده از کلمه نانو را به خوبی بیان می کند؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 ) 1اگر تعریف جامع و کاملی از آن در دست نبود ،انتقادهای مجامع علمی به استفاده متداول از آن ،وارد بود
 ) 2به نادیده گرفته شدن نقش علوم دیگر در حوزه فناوری می انجامد.
 ) 3استفاده متداول از آن ،در افزایش فرصت های سرمایه گذاری تاثیر مثبت دارد.

978-600-448 -596-8
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 ) 4می تواند بر افزایش کیفیت پژوهش های حوزه نانو تکنولوژی  ،تاثیر مثبت بگذارد.
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 4
با توجه به پاراگراف دوم قسمتهای اخر درستی گزینه اشکار می شود.
<< باید متوجه بود که علم نانو به طور اساسی از علوم دیگری از قبیل شیمی،علوم چند بخشی و فناوری های زیر ساخت شکل گرفته است .با
این حال استفاده از این کلمه به محققان اجازه میدهد تا اثر فرایندها و ساختارهای مواد را نمایان تر کنند>>.

آزمون استخدام فراگیردوم دستگاههای اجرایی سال 94
 -9بر اساس متن ،کدام مورد درخصوص طراحی شهری در ایران صحیح است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1از منظر تولید دانش ،به مرحله رشد و پویایی نرسیده است.
 )2منبع الهام معماری مدرن در کشورهای فراصنعتی بوده است.
 )3علیرغم پیشرفت در حوزه علمی ،در حوزههای نظری وضعیت مطلوبی ندارد.
 )4در چند دهه گذشته ،شاهد نوآوریهایی بوده است.
پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 1
با توجه به بند دوم سطر  2به بعد

آزمون استخدام فراگیراول دستگاههای اجرایی سال 94
 -10در متن فوق  ،اطالعات کافی برای پاسخ به کدام یک از پرسش های زیر ،وجود ندارد ؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1آیا فیندلی  ،عضو گروهی که به مطالعه بیش از  8هزار خانوار پرداختند  ،بود ؟
 ) 2چه عاملی باعث شد که محققان دانشگاه بریگهام یونگ  ،به مطالعه چاقی در کودکان عالقمند شوند ؟
 ) 3چرا مجبور کردن کودک به نوشیدن تمامی شیر خشک داخل شیشه شیر کاری مناسب نیست ؟
 )4آ یا مجله ای که نتیجه تحقیقات کیبس را چاپ کرد ،مقاالت علمی در باب سالمت  ،بزرگساالن را برای بررسی و چاپ  ،پذیرش می کند ؟
پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 2
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.

کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه سواالت آزمون های استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی
کشور به همراه پاسخ تشریحی می باشد که به صورت رایگان و
برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده
ارائه شده است ،لطفاً جهت خرید و دانلود کامل این محصول ،روی
لینک زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل
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بخش هشتم:
سواالت تخصصی آزمون های استخدام فراگیر
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لیست سواالت تخصصی آزمون های استخدام فراگیر که در این بسته موجود می باشد:
سواالت تخصصی هشتمین آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی سال 99
 -1سواالت تخصصی کارشناس برنامه و بودجه هشتمین آزمون استخدام فراگیر سال  - 99فاقد پاسخنامه
 -2سواالت تخصصی آموزگار ابتدایی آزمون استخدام آموزش و پرورش سال  99با پاسخنامه تستی
 -3سواالت تخصصی هنرآموز حسابداری آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 99فاقد پاسخنامه
 -4سواالت تخصصی دبیر علوم اجتماعی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 99فاقد پاسخنامه
 -5سواالت تخصصی مربی امور تربیتی مدارس آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 99فاقد پاسخنامه
 -6سواالت تخصصی دبیر ریاضی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 99فاقد پاسخنامه
 -7سواالت تخصصی دبیر زبان و ادبیات انگلیسی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 99فاقد پاسخنامه
 -8سواالت تخصصی دبیر علوم زیستی و بهداشتی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 99فاقد پاسخنامه
 -9سواالت تخصصی دبیر تربیت بدنی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 99فاقد پاسخنامه
 -10سواالت تخصصی دبیر ادبیات فارسی آزمون استخدام آموزش و پرورش سال  - 99فاقد پاسخنامه
سواالت تخصصی هفتمین آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی سال 98
 -1سواالت تخصصی کاردان بالینی فوریت های پزشکی هفتمین آزمون فراگیر سال  - 98فاقد پاسخنامه
 -2سواالت تخصصی کارشناس تحلیلگر سیستم هفتمین آزمون استخدام فراگیر سال  - 98فاقد پاسخنامه
 -3سواالت تخصصی آموزگار ابتدایی آزمون استخدام آموزش و پرورش سال  98با پاسخنامه تستی
 -4سواالت تخصصی دبیرعربی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 98فاقد پاسخنامه
 -5سواالت تخصصی دبیر فیزیک آزمون استخدام آموزش پرورش سال  98با پاسخ تشریحی
 -6سواالت تخصصی دبیر علوم اجتماعی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  98با پاسخ تشریحی
 -7سواالت تخصصی دبیر تربیت بدنی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 98فاقد پاسخنامه
 -8سواالت تخصصی دبیر ادبیات فارسی آزمون استخدام آموزش و پرورش سال  - 98فاقد پاسخنامه
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی
 -9سواالت تخصصی دبیر جغرافیا آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 98فاقد پاسخنامه
 -10سواالت تخصصی دبیر ریاضی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 98فاقد پاسخنامه
 -11سواالت تخصصی دبیر علوم زیستی بهداشتی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 98فاقد پاسخنامه
 -12سواالت تخصصی هنرآموز کامپیوتر آزمون استخدام آموزش و پرورش سال  - 98فاقد پاسخنامه
 -13سواالت تخصصی هنرآموز نقشه کشی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 98فاقد پاسخنامه
 -14سواالت تخصصی مربی امور تربیتی مدارس آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 98فاقد پاسخنامه
سواالت تخصصی ششمین آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی سال 97
 -1سواالت تخصصی کارشناس حرفه ای ورزش ششمین آزمون استخدام فراگیر سال  - 97فاقد پاسخنامه
 -2سواالت تخصصی کارشناس امور مالیاتی ششمین آزمون استخدام فراگیر سال  -97فاقد پاسخنامه
 -3سواالت تخصصی رشته بانکداری ششمین آزمون استخدام فراگیر سال  -97فاقد پاسخنامه
 -4سواالت تخصصی کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی ششمین آزمون استخدام فراگیر سال  - 97فاقد پاسخنامه
سواالت تخصصی پنجمین آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی سال 97
 -5سواالت تخصصی کارشناس شبکه پنجمین آزمون استخدام فراگیر سال  - 97فاقد پاسخنامه
 -6سواالت تخصصی کارشناس امور حمل و نقل پنجمین آزمون استخدام فراگیر سال  - 97فاقد پاسخنامه
 -7سواالت تخصصی کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی پنجمین آزمون استخدام فراگیر سال  - 97فاقد پاسخنامه
 -8سواالت تخصصی کارشناس فنی عمران پنجمین آزمون استخدام فراگیر سال  - 97فاقد پاسخنامه
 -9سواالت تخصصی هنرآموز حسابداری آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 97فاقد پاسخنامه
 -10سواالت تخصصی هنرآموز الکتروتکنیک آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 97فاقد پاسخنامه
 -11سواالت تخصصی دبیر تربیت بدنی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 97فاقد پاسخنامه
 -12سواالت تخصصی دبیر علوم تجربی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 97فاقد پاسخنامه
 -13سواالت تخصصی آموزگار ابتدایی آزمون استخدام آموزش و پرورش سال  – 97فاقد پاسخنامه
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی
 -14سواالت تخصصی دبیر معارف اسالمی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 97فاقد پاسخنامه
 -15سواالت تخصصی دبیر عربی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 97فاقد پاسخنامه
سواالت تخصصی چهارمین آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی سال 96
 -1سواالت تخصصی رشته حسابرس چهارمین آزمون استخدام فراگیر سال  - 96فاقد پاسخنامه
 -2سواالت تخصصی رشته متصدی امور بانکی چهارمین آزمون استخدام فراگیر سال  - 96فاقد پاسخنامه
 -3سواالت تخصصی هنرآموز کامپیوتر آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 96فاقد پاسخنامه
 -4سواالت تخصصی آموزگار ابتدایی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  96با پاسخنامه تستی
 -5سواالت تخصصی دبیر تربیت بدنی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 96فاقد پاسخنامه
سواالت تخصصی سومین آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی سال 95
 -1سواالت تخصصی رشته امور مالیاتی سومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 95فاقد پاسخنامه
 -2سواالت تخصصی کارشناس حقوقی سومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 95فاقد پاسخنامه
 -3سواالت تخصصی رشته امور مالی سومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 95فاقد پاسخنامه
 -4سواالت تخصصی رشته پرستاری سومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 95فاقد پاسخنامه
 -5سواالت تخصصی رشته ساختمان سومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 95فاقد پاسخنامه
 -6سواالت تخصصی رشته فوریت های پزشکی سومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 95فاقد پاسخنامه
 -7سواالت تخصصی رشته ریاضی سومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 95فاقد پاسخنامه
 -8سواالت تخصصی دبیر زبان و ادبیات فارسی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 95فاقد پاسخنامه
 -9سواالت تخصصی هنرآموز حسابداری آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 95فاقد پاسخنامه
 -10سواالت تخصصی دبیرجغرافیا آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 95فاقد پاسخنامه
 -11سواالت تخصصی آموزگار ابتدایی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  95با پاسخنامه تستی
 -12سواالت تخصصی هنرآموز تأسیسات آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 95فاقد پاسخنامه
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بخشی از بسته اصل سواالت استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی
 -13سواالت تخصصی دبیر تربیت بدنی آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 95فاقد پاسخنامه
سواالت تخصصی دومین آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی سال 94
 -1سواالت تخصصی رشته برق دومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 94فاقد پاسخنامه
 -2سواالت تخصصی رشته بازرگانی خارجی دومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 94فاقد پاسخنامه
 -3سواالت تخصصی رشته امور اداری دومین آزمون استخدام فراگیرسال  - 94فاقد پاسخنامه
 -4سواالت تخصصی رشته امور مالی دومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 94فاقد پاسخنامه
 -5سواالت تخصصی رشته ساختمان دومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 94فاقد پاسخنامه
 -6سواالت تخصصی رشته حسابرس گروه اول دومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 94فاقد پاسخنامه
 -7سواالت تخصصی رشته حسابرس گروه دوم دومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 94فاقد پاسخنامه
 -8سواالت تخصصی کارشناس حقوق دومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 94فاقد پاسخنامه
 -9سواالت تخصصی کارشناس شبکه و سخت افزار دومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 94فاقد پاسخنامه
 -10سواالت تخصصی کارشناس معماری دومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 94فاقد پاسخنامه
 -11سواالت تخصصی کارشناس ورزش دومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 94فاقد پاسخنامه
 -12سواالت تخصصی رشته مامور حراست دومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 94فاقد پاسخنامه
 -13سواالت تخصصی مترجم زبان انگلیسی دومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 94فاقد پاسخنامه
 -14سواالت تخصصی رشته مکانیک دومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 94فاقد پاسخنامه
 -15سواالت تخصصی رشته منابع آب دومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 94فاقد پاسخنامه
 -16سواالت تخصصی رشته هواشناسی همدیدی دومین آزمون استخدام فراگیر سال  - 94فاقد پاسخنامه
 -17سواالت تخصصی هنرآموز کامپیوتر آزمون استخدام آموزش پرورش سال  - 94فاقد پاسخنامه
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