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 اصل دفترچه سواالت عمومی آزمون های استخدام برگزار شده توسط سازمان سنجش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام 

Www.IranEstekhdam.Ir 

 

 !  اخطار مهم! 

ایران استخدام )شرکت آلتین سیستم( بوده و قوانین مربوط  این فایل بخشی از نمونه سواالت اختصاصی و ثبت شده سایت  

 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  

 برای فروش و چه به صورت رایگان شرعاً حرام و قانوناً خالف مقرارت و قوانین کشورمان می باشد. های دیگر، چه 

ده یا گزارش هرگونه کپی هبا توجه به هزینه های صرف شده و تالش صورت گرفته برای تهیه این بسته،در صورت مشا

 پیگیری حقوقی خواهیم نمود. برداری از آن؛ بدون  هیچ گونه تماس قبلی وهشدار اقدام به 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

از     بسته کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی 

آزمون های استخدام برگزار شده توسط    اصل دفترچه سواالت  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان  ص  به  که  میباشدسنجش  

جهت    از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفاً

 .لینک زیر کلیک فرمایید ، روی بستهخرید و دانلود کامل این 
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید 

  

 

https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول: 

 

 I.C.D.Lفنّاوری اطالعات و مهارت های هفتگانه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                8-596 -448-600-978                                                                                                        .     

 

 
  

4 

 سازمان سنجش  برگزار شده توسط استخدامبخشی از بسته اصل دفترچه سواالت آزمون های 

 پرورش مشترک با آموزش و   دومگروه  1400-1401دستگاههای اجرایی سال   نهمآزمون استخدام فراگیر 
 

 11“پس از اتصال یک دستگاه به کامپیوتر خود نرم افزار ویروس یاب ، پیامی به شما با متن  -1

Threats Found”  نشان می دهند معنای این پیام چیست؟(Www.iranestekhdam.ir) 

 فایل مشکوک که قادر به آسیب رسانی به کامپیوتر شما هستند در این دستگاه پیدا شده است   11 (1

 فایل موجود در دستگاه به ویروس آلوده شده اند   11 (2

     ویروس خطرناک در دستگاه وجود دارند   11حداقل   (3

 نوع ویروس شناخته شده در دستگاه وجود داشته است   11 (4

 1گزینه   کارشناس ایران استخدام :پاسخ 
 

 مشترک با آموزش و پرورش  گروه پنجم  1400-1401دستگاههای اجرایی سال   نهمآزمون استخدام فراگیر 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)استفاده می شوند؟ page Break، کدام کلید ترکیبی زیر، برای Word 2016در نرم افزار  -2

1  )Shift + Enter 2  )Alt + Tab                   3  )Ctrl + Tab                    4  )Cntrl + Enter 

 4گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

  حاشیه   و  سربرگها  با  عمودی  و  افقی  صفحات  از  فمختل  حالت  چندین  با  را  خود  فایل   ورد   در  ها  شکن  صفحه  یا Break از  استفاده  با  توان  می

  صفحه   ساختار  وان ت  یم   Page Next از   تفادهاس  اب   و  ابانتخ    Layout Pageب ت  از  را  Break توان   می  روع،ش  رای ب.  ود نم  رهذخی  مختلف  های

. کنیم  دنبال  بعد  صفحه  از  را  فعلی  متن  بخواهیم  که  میشوند  استفاده  یوقت  اه  کنش  فحهص.  ودنم  یم تنظ  متفاوت  قبل  صفحات  با  کامالً  را  جدید

 . کنند  می  آغاز  بعدی  صفحه  از  را  متن  تنها  و  دهند  نمی   صفحه  به  خاصی  رمتف  هیچ  اه  شکن  صفحه  واقع  در

  

 

 

 مشترک با آموزش و پرورش  ششمگروه  1400-1401دستگاههای اجرایی سال   نهمآزمون استخدام فراگیر 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)بر روی کدام مورد اعمال میشود؟  Sortابزار  excel 2016در نرم افزار   -3

    شماره سلولها   (2 شماره آنها دادههای موجود در سلولها و    (1

 دادههای موجود در سلولها    (4  فرمولهای موجود در سلولها   (3

 4 گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

مرتب کردن داده ها در اکسل )یا سورت در اکسل( از موضوعاتی است که زیاد مورد  

الفبا، یا اعداد از کوچک به  استفاده قرار می گیرد. اینکه داده ها به ترتیب حروف  

موقع استفاده    .انجام می دهیم Sort بزرگ یا برعکس مرتب شوند را با استفاده از ابزار 

باید خیلی دقت کنیم که داده ها به درستی انتخاب شده باشند، چون   Sortاز ابزار 

 کنیم و ذخیره کنیم، به هیچ وجه قابل بازگرداندن نیست.    Sortدر صورتی که 

 

 مشترک با آموزش و پرورش   گروه پنجم 99دستگاههای اجرایی سال   هشتمون استخدام فراگیر آزم
 

 (Www.iranestekhdam.ir)شود؟ سازی اشیا استفاده می، از کدام مورد برای متحرکPowerPoint 2013افزار  در نرم -4

1  )Transition                       2  )Animation                              3  )Theme                                      4  )Layout 
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 سازمان سنجش  برگزار شده توسط استخدامبخشی از بسته اصل دفترچه سواالت آزمون های 

 2گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

  جلوه.  دهیم  می  انجام  را  الزم  تنظیمات  نظر  مورد  پنل  شدن  ظاهر  با.  کنیم  می  انتخاب  را  Custom Animation  گزینه  Slide Show  منوی  از

 . داد  اختصاص  نمایش  در  موجود  اشیاء   به  توان  می  را  مختلفی  های

 

 مشترک با آموزش و پرورش  گروه ششم 99دستگاههای اجرایی سال   هشتمآزمون استخدام فراگیر 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام است؟  Excel 2013افزار  در نرم ROUNDUP( 2-;215,314حاصل تابع )  -5

1  )300                 2  )2.15314   3  )215.32                                    4  )215.3 

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

)عددی که می خواهیم گرد شود(   number دارای دو آرگومان. اکسل یک عدد را به یک تعداد اعشار خاص گرد می کند ROUNDUP تابع

 . گرد شود number مشخص کننده تعداد رقم های اعشاری می باشد که می خواهیم عدد   num-digitsو

 

 مشترک با آموزش و پرورش گروه دوم نوبت صبح  98دستگاههای اجرایی سال  هفتم آزمون استخدام فراگیر  
 

 (Www.iranestekhdam.ir)، کدام است؟ Word 2013در    templateهای پسوند فایل -6

1  )temp  2  )docx  3  )domx  4  )dotx 

 4گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

  کیدهند که    یها به شما اجازه م  لیفا  نی. ادیهست  Templateبه نام    یها   لیاستفاده مجدد از فا  ایو    رهیقادر به ذخ  dotxشما در فرمت  

سربرگ    یدر باال  شهینام اداره خود را هم  ایصفحه و    یکادر بند  ،. به عنوان مثال دیداشته باش  رهیها را همواره ذخ  تمیآ  یسر   کیظاهر خاص از  

 باشد.   یم  template  انگری” بtحرف “  dotxدر    .دیداشته باش  Wordدر  

 

 مشترک با وزارت بهداشت 98دستگاههای اجرایی سال هفتم آزمون استخدام فراگیر  
 

( کدام مورد باید کلیک شود؟ Query، برای مشاهده نتیجه یک پرس و جو)Access 2013در نرم افزار  -7
(Www.iranestekhdam.ir) 

1  )GO   2  )Run   3  )View                     4  )Solve 

 2گزینه    پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 . دی کن  کیکل  Run  یرو  Designسربرگ    درکافیست    وجوپرس   یاجرابرای  

 

  94دستگاههای اجرایی سال  دومآزمون استخدام فراگیر 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)کنید؟ اضافه کنید، از کدام نوع نمایش استفاده می ییحتوض ، اگر بخواهید برای یک اسالید  -8

1)Notes page 2  )Outline  3  )Slide Master   4  )Normal 

 1گزینه    استخدام :پاسخ کارشناس ایران 

ی اصلی اسالید نگارش شده و برای  شود که در خارج از صفحهاستفاده می  notes pageبرای اضافه کردن توضیحات مربوط به هر اسالید از  

 تواند بسیار مفید باشد. ی اسالید میارائه دهنده 

 

 فراگیر پنجم )خوشه شغلی پنجم( مشترک با  97سال   آموزش و پرورشآزمون استخدام 
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 سازمان سنجش  برگزار شده توسط استخدامبخشی از بسته اصل دفترچه سواالت آزمون های 

   ، از کدام ابزار استفاده می شود؟Wordافزار برای مشاهده دو بخش متفاوت از یک سند در یک پنجره از نرم  -9

(Www.iranestekhdam.ir) 
1)  New Window    2)  Multiple Pages 

3)  Split Window    4)  Arrange Window 

 3گزینه   پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 
 استفاده می شود.  Split Windowsدر یک صفحه جاری از گزینه    wordبرای مشاهده دو بخش از یک سند  

 

  چهارمفراگیر )نوبت صبح و عصر( مشترک با   96سال   آموزش و پرورشآزمون استخدام 
 

با قرار دادن مکانما میان حروف»س« و »ن« در کلمه » سنجش« و تایپ »الم« این کلمه به »سالم« تغییر پیدا می کند.فعال    - 10

 (Www.iranestekhdam.ir)بودن کدام کلید باعث این تغییر می شده است؟

1)F10  2)   Ctrl                  3)Shift                 4)Insert  

 4گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

در نرم افزارهای واژه پرداز باعث می شود که در هنگام تایپ کلمات جدید؛این کلمات جایگزین کلمات بعدی خود می    Insertفعال بودن دکمه  

 شوند. 

   سومفراگیر )گروه چهارم( مشترک با  95سال   آموزش و پرورشآزمون استخدام 
 

، در صورت حذف یک سلول ، ممکن است کدام یک از عملیات زیر، بر روی سلول های دیگر رخ  Excelدر محیط نرم افزار  -11

 (Www.iranestekhdam.ir)دهد؟  

  ( انتقال سلول ها از سمت چپ به راست یا باال به پائین  1

 ( انتقال سلول ها از سمت راست به چپ یا پائین به باال  2

 پائین به باال    ( انتقتل سلول ها از سمت چپ به راست یا3

 ( حذف یک سلول امکان پذیر نیست و می بایست کل ردیف یا ستون را حذف کرد 4

 4گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام:

 

  اولفراگیر مشترک با  94سال  آموزش و پرورشآزمون استخدام 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  برای صفحه های وب ، به کدام منظور استفاده می شود ؟ Book markابزار  -12

 ( اطمینان از این که اطالعات روی صفحه تغییر نمی کنند  2 ( اطمینان از این که این صفحات در آینده قابل دسترسی هستند  1

 مورد نظر در روزهای آینده  ( دسترسی آسان به صفحات  4   ( ذخیره سازی صفحات مورد نظر روی کامپیوتر  3

 4 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :  

Bookmark    در واقع مثلfavorite  نماید. کند و منجر به دسترسی آسان و سریع به صفحات مورد نظر در آینده را فراهم میعمل می 
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 سازمان سنجش  برگزار شده توسط استخدامبخشی از بسته اصل دفترچه سواالت آزمون های 

 

   1400سال  وزارت علومآزمون استخدام  
 

اگر هنگام نوشتن نام جدید برای یک پوشه منصرف شوید، برای بازگرداندن نام قبلی از کدام    Windows 7در سیستم عامل    -13

 (Www.iranestekhdam.ir)کلید استفاده می کنید؟

1  )Alt   2  )Enter                     3)Ctrl                   4  )Esc 

 4گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

رود. نام این کلید  یکی از کلیدهای موجود در صفحه کلیدهای متداول رایانه ای است که معموال برای توقف یا لغو یک عمل به کار می  Escکلید  

 به معنای گریختن یا فرار کردن گرفته شده است.   Escapeاز ابتدای واژه  

 

 96استخدام قوه قضائیه سال آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)کش، به معنای کدام مورد است؟ در خط  ┘ ، عالمت Wordافزار در نرم -14

 های تنظیم شده در سندTab(  2                   ( حاشیه تنظیم شده در سند 1

 نما ( موقعیت مکان4                   ( موقعیت درج شکل 3

 2گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

های سفارشی مانند راست چین، چپ چین؛ وسط چین و .... از این نماد واقع در گوشه سمت چپ باالی  Tabبرای قرار دادن    wordدر نرم افزار  

 راست چین می باشد.   Tabیا    Right Tabاستفاده شده در این سوال از نوع    Tabکادر کاغذ استفاده می گردد.
 

 () گروه اول 99استخدام وزارت بهداشت سال آزمون 
 

 کدام یک از نرم افزارهای زیر به صورت پیش فرض نصب است؟   windows10در سیستم عامل    -15

(Www.iranestekhdam.ir) 

1  )WinRAR              2  )MICROSAFT EXCELL 3  )WORDpad  4  )ESET NOD32 

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

با   ZIP درصد بیشتر از فایل های  10ینرار یکی از بهترین نرم افزار های مدیریت فایل های فشرده می باشد و می تواند فایل های مختلف را تا و

وین رر یک نرم افزار    .ای به شمار بردهای رایانه فرض در کلیه سیستمرر را باید به عنوان یکی از نرم افزارهای پیش فشرده سازد. وین  RAR فرمت 

عامل لینوکس، مک و ویندوز است. با  در سه سیستم  RAR/ZIP های های فشرده در فرمتقدرتمند و کاربردی به منظور مشاهده و مدیریت فایل

 .ها بسازید توانید هرگونه فایل را در کنار هم قرار داده و یک آرشیو فشرده شده از آناستفاده از وین رر، شما می 

 

 99استخدام سازمان تامین اجتماعی سال  آزمون
 

 (Www.iranestekhdam.ir)در کدام یک از وب سایت های زیر است؟  RSSبیشترین موارد استفاده از سرویس    -16

 ( شبکه های اجتماعی 4     ( سیستم های آموزشی 3      ( سایت های خبری 2       ( سیستم های بانکداری 1

 2گزینه  استخدام :پاسخ کارشناس سایت ایران  

RSS  مخفف Rich Site Summary   دهد تا از آخرین خبرها  است و به شما امکان می   "مختصر و مفید سایت    "یا    "چکیده سایت    "به معنی

ا باید هر روز  شم  RSS بدون وجود   .و عناوین سایت و یا وبالگهای مورد عالقه خود با خبر باشید، بدون آنکه نیازی داشته باشید به آنها سر بزنید
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 سازمان سنجش  برگزار شده توسط استخدامبخشی از بسته اصل دفترچه سواالت آزمون های 

چندین سایت را در یک   RSSسایت های مورد عالقه خود را را چک کنید تا بتوانید از تازه های آنها با خبر شوید. اما با این تکنولوژی، شما،

 در کنار هم می بینیند و عنوان های نوشته های اخیر سایت ها را بدون مراجعه به آنها مشاهده میکنید. RSS برنامه
 

 97استخدام وزارت نیرو سالآزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)، در کدام مورد قرار می گیرند؟ Excelورودی های یک تابع در محیط  -17

1)  ( )   2  )' '  3  )" "  4  )< > 

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

برای محاسبه معدل الزم نیست    ثالًدر نرم افزار اکسل وجود دارند، متوابع همان فرمولهای محسااباتی پر کاربرد هستند که به صورت پیش فرض  

،یعنی به صااورت  را فراخوانی کنید (average) را در ساالول بنویسااید، فقط کافیساات تابع معدل اکساال  کلی جمع و تقساایمکه فرمول  

=average(A1:A10)    برای محاسابه میانگین داده های موجود در سالول هایA1    تاA10 ی ردو.پس در نرم افزار  به کار مExcel  ورودی هر ،

 که درج می گردد؛بین دو عالمت پرانتز درج می گردد.  Functionتابع یا  
 

 93استخدام سازمان ثبت اسناد سال آزمون 
 

مناسب  ،برای انجام این عمل ،را روی سایر متون اعمال کنید.کدام   Wordفرض کنیدبخواهید فرمت اولین پاراگراف یک سند   -18

 (Www.iranestekhdam.ir)است؟ 

 کمک می گیریم.  Font(از ابزار  1

 کلیک کرده و وبا کلیک کردن روی بخش های موردنظر اعمال می کنیم.  Format Painter(روی پاراگراف اول قرار گرفته و روی  2

 را روی بخش های موردنظر اعمال می کنیم.   Format Painterه و با پایین نگه داشتن ماوس عمل  (روی پاراگراف اول قرارگرفت3

کلیک کرده وسپس سایر متون را جداگانه انتخاب کرده و همین عمل را برای هر    Format Painter( روی پاراگراف اول قرارگرفته و روی  4

 متن اعمال می کنیم.

 4گزینه  : پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام

و   format painterبرای اینکه فونت یک بخشی از فایل را همانند فونت قسمت دیگری از فایل تغییر دهیم با انتخاب آن قسمت، و انتخاب  

 توانیم تغییر فونت را اعمال نماییم. سپس انتخاب بخش مورد نظر می
 

 93استخدام بانک سپه سال آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)، کدام است؟  Cمناسب ترین راه برای اضافه کردن یک نمره به نمرات ستون   -19

 اضافه شود.    C( به صورت دستی، یک نمره به نمرات ستون  1

 را تایپ کرده و این دستور را در سایر خانه های این ستون کپی کنیم.   "2+1  "، دستور  C2( در خانه  2

 را تایپ کرده و این دستور را در سایر خانه های این ستون کپی کنیم.   "  sum(  1:2C)  "، دستور    C2( در خانه  3

را تایپ کرده و این دستور را در سایر خانه های این ستون کپی و نتایج به دست امده را به ستون   " sum(  2C: 1) "، دستور  H2( در خانه 4

C   .منتقل کنیم 

 4گزینه    پاسخ کارشناس ایران استخدام:
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 سازمان سنجش  برگزار شده توسط استخدامبخشی از بسته اصل دفترچه سواالت آزمون های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از  کاربران گرامی لطفا دقت فرمایی    بسته د، این فایل تنها بخشی 

آزمون های استخدام برگزار شده توسط    اصل دفترچه سواالت  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان  ص  به  که  میباشدسنجش  

جهت    از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفاً

 .فرماییدلینک زیر کلیک  ، روی بستهخرید و دانلود کامل این 
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید 

  

 

https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
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 مقدماتی  ریاضی و آمار
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 سازمان سنجش  برگزار شده توسط استخدامبخشی از بسته اصل دفترچه سواالت آزمون های 

 مشترک با آموزش و پرورش  گروه دوم 99دستگاههای اجرایی سال  هشتمآزمون استخدام فراگیر 
 

𝐬𝐢𝐧)}اگر    -1 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
 

 

 پرورشمشترک با آموزش و   گروه دوم نوبت صبح  98دستگاههای اجرایی سال   هفتمآزمون استخدام فراگیر  
 

دانیم فرزند چهارم این خانواده، دختر است. با کدام احتمال، این خانواده فقط یک فرزند  فرزند است. می  4ای دارای  خانواده  - 2

 (Www.iranestekhdam.ir)  پسر دارد؟

1  )
3

8
                        2 )

1

8
                      3 )

3

16
                          4 )

1

16
 

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

گیریم که شامل سه حالت )دختر، دختر، پسر( و )دختر،  چون فرزند چهارم دختر است فقط حالتهای یک پسر بودن را در سه فرزندان در نظر می

23دانیم دختر است،  ممکن بدون در نظر گرفتن فرزند چهارمف که میپسر، دختر( و )پسر، دختر، دختر( خواهد بود. کل حاالت   = حالت    8

خواهد بود و جواب برابر  
3

8
 باشد. می  

 

   دوم خوشه شغلی   97سال  فراگیر پنجم دستگاههای اجرایی استخدام آزمون 
 

𝒕+𝟏معادله    -3

𝒕−𝟏
= −

𝟐

𝒕−𝟏
+

𝟏

𝟖
 (Www.iranestekhdam.ir) دارای چند جواب است؟ 

 شمار جواب دارد. بی  (4   2(  3   1(  2  ( جواب ندارد. 1

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
𝐷 = 𝑅 − {1} 

𝑡 + 1

𝑡 − 1
=

2

𝑡 − 1
+

1

8
 => 8(𝑡 + 1) = 2 × (8) + (𝑡 − 1) 

8𝑡 + 8 = 16 + 𝑡 − 1 => 7𝑡 = 7 => 𝑡 = 1 
 جزء دامنه معادله نمی باشد؛پس این معادله جواب ندارد.   t=1از آنجایی که جواب  

 

  94دستگاههای اجرایی سال  دومآزمون استخدام فراگیر 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  توان نوشت؟ ، چند عدد دوازده رقمی می 3و   7،  7، 5، 7،  7،  7،  3، 7، 7،  7، 7با ارقام  -4

1)1320                        2  )660  3  )330  4  )2640 

   2گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 است   2برابر    3و تعداد تکرار عدد    9برابر    7تعداد تکرار عدد  
12!

9! × 2!
=

12 × 11 × 10

2
= 660 

 

 

http://www.iranestekhdam.ir/
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 سازمان سنجش  برگزار شده توسط استخدامبخشی از بسته اصل دفترچه سواالت آزمون های 

 مشترک با فراگیر نهم گروه پنجم  1400 - 1401سال  آموزش و پرورش آزمون استخدام
 

    مماس است فاصله دو نقطه مماس ممکن کدام است؟  y=-3بر خط   y=x² -bx+1سهمی به معادله  -5

(Www.iranestekhdam.ir) 

1  )4 2  )6                      3  )8                           4  )3 

 - گزینه   پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

𝑦است. فرمول طول رأس سهمی    y=-3بر این سهمی مماس است یعنی رأس سهمی دارای    y=-3وقتی خط   = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐    برابر است

𝑥با   =
−𝑏

2𝑎
𝑥و در این سهمی طول رأس آن     =

+𝑏

2
 به دست می آوریم:  3-است. با قرار دادن این مقدار در سهمی و برابر قرار دادن با    

𝑏2

4
−

𝑏2

2
+ 1 = −3 → −

𝑏2

4
= −2 → 𝑏2 = 8 

 بی معنی است و منظور سوال مشخص نیست.   "فاصله در نقطه مماس ممکن "متأسفانه عبارت  

 

 مشترک با فراگیر نهم گروه ششم  1400 - 1401سال  آموزش و پرورش آزمون استخدام
 

 (Www.iranestekhdam.ir)بی شمار جواب دارد؟x+ 𝒂𝟐 -1=0(a-1)  معادله a به ازای کدام مقدار  -6

1  )1 2)  -1                     3)  -2                                4)   2 

 1  گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

برابر با صفر    xرا از بین ببریم بنابراین باید ضریب    xبرای اینکه معادله بیشمار جواب داشته باشد باید به یک تساوی همواره درست برسیم یعنی  

 که بیشمار جواب دارد.   0=0به تساوی زیر می رسیم:    a=1. با قرار دادن  a=1پس    a-1=0باشد یعنی  

 

   1400سال  وزارت علومآزمون استخدام 
 

 )ir.iranestekhdam.Www(؟نیست کدام مورد زیر، رابطه ای است که تابع  -7

 ( تعداد اعضای دامنه بیشتر از تعداد اعضای برد باشد. 2  ( برد تک عضوی باشد. 1

 ( دامنه تک عضوی باشد. 4 ( تعداد اعضای برد بیشتر از تعداد اعضای دامنه باشد. 3

 3گزینه  استخدام :پاسخ کارشناس سایت ایران  

 زیرا هیچ عضو دامنه نباید بیشتر از دو مقدار داشته باشد. 

 

  1400سال  دیوان محاسبات آزمون استخدام 
 

اول    -8 دنباله حسابی، جمله  برابر    63در یک  نسبت(   )قدر  اختالف مشترک  دارد؟  -4و  دنباله، چند جمله مثبت  این    است. 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1  )14 2  )17              3  )16                    4  )15 

 3گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

𝑎𝑛در دنباله حسابی با جمله عمومی   = 𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑     که در آنn    شماره جمله است و𝑎1    جمله اول وd    قدر نسبت این دنباله

 قرار دهیم خواهیم داشت:    n=17است.دقت دکنید اگر  

𝑎17 = 63 + 16 ∗ −4 = −1 
 جمله مثبت خواهیم داشت.   16به بعد جمالت منفی خواهد بود پس    17بنابراین از جمله  
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 سازمان سنجش  برگزار شده توسط استخدامبخشی از بسته اصل دفترچه سواالت آزمون های 

 

 فراگیر هفتم مشترک با  گروه دوم نوبت صبح 98سال  آموزش و پرورشاستخدام آزمون 
 

 ها کدام است؟  است. انحراف معیار داده 1700ها برابر و مجموع مربعات داده 250داده آماری برابر   50مجموع   -9

(Www.iranestekhdam.ir) 

1  )16                     2  ) 9                      3) 4                        4 )3 

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 های مسئله و فرمول واریانس خواهیم داشت: دانیم که انحراف معیار جذر واریانس است و با توجه به دادهمی

𝜎2 =
∑ 𝑥𝑖

2−
(∑ 𝑥𝑖)

2

𝑛

𝑛
=

1700−
2502

50

50
= 9  

 خواهد بود.   3یا انحراف معیار برابر    𝜎بنابراین  
 

 فراگیر پنجم  مشترک با  خوشه شغلی پنجم 97سال  آموزش و پرورشاستخدام آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  ؟چه تعداد از متغیرهای زیر، کیفی اسمی هستند - 10

(I  میزان آلودگی هوا  (II   رنگ میوه ها   (III  زبان مادری 

 2(  4   1(  3   ( صفر2   3(  1

 4گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

رهایی که اندازه گیری می شوند و عدد به آنها نسبت داده می شود که این متغیرها را متغیرهای  یمتغی  (  1:هستند  دستهدو    برمتغیرها عموماً  

که اندازه گیری نمی شوند ، و فقط نوع آنها تعیین می شود.مانند گروه خونی که این نوع متغیرها را متغیرهای   یی رهایتغی( م2.کمّی می گویند

که    یا  یفیک  ریمتغ  -.مییگو  یم  یبیترت  یفیک  یرها یوجود دارد متغ  یعیطب  بیترت  یکه در آنها نوع  یا  یفیک  یرهایمتغ  -.کیفی می گوییم

ها و زبان مادری،  در این سوال؛ میزان آلودگی هوا یک متغییر کمی پیوسته بوده و رنگ میوه  .مییگو  یم  یاسم  یفیک  رینباشد را متغ  یبیترت

 متغییر کیفی اسمی می باشند.

 

 فراگیر چهارم مشترک با نوبت صبح و عصر  96سال  آموزش و پرورشاستخدام آزمون 
 

در نمودار جعبه ای نمایش داده می شود.طول دامنه میان چارکی کدام   9و13.5و3و4و7.5و14و 10و18و 18و16و11داده های  -11

 (Www.iranestekhdam.ir)است؟ 

1)8.5                          2)9.5                        3)12                    4)15 

 1زینه  گ  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 ابتدا داده ها را به صورت صعودی منظم می کنیم: 

3,4,7.5,9,10,11,13.5,14,16,18,18 

می باشد.لذا اختالف میان چارکی برابر با     16و چارک سوم برابر     7.5بوده و چارک اول از سمت چپ برابر  11آنگاه چارک دوم یا میانه برابر با  

             8.5=7.5-16اختالف چارک اول از چارک سوم برابر است با:
 

 فراگیر سوم مشترک با  گروه چهارم 95سال  آموزش و پرورشاستخدام آزمون 
 

𝟏 تعداد ریشه های معادله  -12 −
𝟏

𝟏+
𝒙

𝒙−𝟏

−
𝟐𝒙

𝟐𝒙+𝟏
=

𝟒𝒙−𝟏

𝟒𝒙𝟐−𝟏
 (Www.iranestekhdam.ir)، کدام است ؟  

 ( ریشه ندارد  4   3(  3   2(  2   1(  1
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 سازمان سنجش  برگزار شده توسط استخدامبخشی از بسته اصل دفترچه سواالت آزمون های 

 1گزینه  : پاسخ کارشناس ایران استخدام
 

1 −
𝑥−1

2𝑥−1
−

2𝑥

2𝑥+1
=

(2𝑥−1)(2𝑥+1)−((𝑥−1)(2𝑥+1))−2𝑥(2𝑥−1)

(2𝑥−1)(2𝑥+1)
=

4𝑥2−1−4𝑥2+2𝑥−2𝑥2+𝑥+1

4𝑥2−1
=

−2𝑥2+3𝑥

4𝑥2−1
  

 
−2𝑥2 + 3𝑥

4𝑥2 − 1
=

4𝑥 − 1

4𝑥2 − 1
→ 2𝑥2 + 𝑥 − 1 = 0 → ∆= 1 + 8 = 9 → x1 = −1 , x2 =

1

2
 

x2اما   =
1

2
 در معادله صدق نمی کند پس یک جواب داریم.  

 

  اولفراگیر مشترک با  94سال  آموزش و پرورشآزمون استخدام 
 

𝐱𝟐کمترین مقدار عبارت     -13 − √𝟑𝐱 −  (Www.iranestekhdam.ir)  است؟، کدام  𝟏

1   )
3

2
                    2      )

5

2
                 3  )

−3

4
                          4 )

−7

4
 

 4   گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

𝑓 ′(𝑥) = 0 → 2𝑥 − √3 = 0 → 𝑥 =
√3

2
 

𝑓(
√3

2
) = (

√3

2
)2 − √3

√3

2
− 1 =

−7

4
 

 

 

 اولگروه  99 استخدام وزارت بهداشت سالآزمون 
 

؟  دو ریشه حقیقی دارد mبه ازای چه مقدار صحیح  4x +m =3  (m-1) 𝐱𝟐 +معادله درجه دوم  -14

(Www.iranestekhdam.ir ) 

 ( هیچ مقداری 4                                6(  3                  5(  2 4(  1

 2گزینه    پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

< ∆برای این که معادله دو ریشه حقیقی داشته باشد باید    باشد.   0

(m −  1) x2 +  4 x + m −  3 =  0 ⇒  ∆ =  b2 −  4 ac >  0 
                            ⇒  ∆ =  16 −  4 (m −  1) (m −  3)  >  0  

                       ⇒  ∆ =  16 −  4 (m2 −  4m +  3)   >  0 
                                                          ⇒  ∆ =  4 − m2 +  4m +  3  >  0 ⇒  − m2 +  4m +  3 >  0   

2یابیم که برابر با  ها را میریشه  ∆برای حل نامعادله مجدداً از راه   − 2و     5√  +  عدد صحیح خواهد بود.   5خواهد بود که    5√ 

 

 مشترک با فراگیر هفتم  98سال  وزارت بهداشت استخدامآزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)وجود دارد؟  aاست. چند مقدار برای   17، باقیمانده  aبر عدد طبیعی   302در تقسیم عدد  -15

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

 2گزینه    پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 داریم:با توجه به قانون تقسیم  

𝟑𝟎𝟐 = 𝒂 × 𝒒 + 𝟏𝟕 ⟹ 𝟐𝟖𝟓 = 𝒂 × 𝒒 
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 سازمان سنجش  برگزار شده توسط استخدامبخشی از بسته اصل دفترچه سواالت آزمون های 

کمتر هستند، قابل قبول   17چون از    15و    5و    3و    1. که  285و    95،  57،  19،  15،  5،  3،  1مقسوم علیه است که عبارت است:    8دارای    285

 باشد.   285و    95،  57،  19تواند یکی از اعداد  می  aنیستند. بنابراین  
 

 96سال دانشگاههای علوم پزشکی  استخدامآزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)نمونه تصادفی مناسب برای بررسی درصد بیکاران استان الف  کدام  است ؟  یک -16

 نمونه ای از فارغ التحصیالن دانشگاهی استان  الف    (1

 نمونه ای از نیروی کارشهرستانی در استان الف    (2

 سال در استان الف    18نمونه ای از افرادی با سن  باالتراز    (3

 نمونه ای از فرزندان شاغلین  اداره بهداشت و درمان استان الف    (4

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

استان و از تمام اقشار جامعه   ناحیه چندین از   تصادفی، نمونه برای .الف استان در می باشند  کردن کار آماده و مستعد کههستند   کسانی  جامعه 

 کنیم.  می انتخاب را  افرادی تصادف به  سن کار؛  سالگی برای حداقل  18تعریف  که در سن کار قرار دارند استفاده میشود که با توجه به  

 

 93استخدام سازمان تامین اجتماعی سال آزمون 
 

اند. احتمال این که خودروی پژو بیمه بدنه نداشته باشد، برابر  اتوبوس تصادف کردهدر یک بزرگراه، سه خودروی پژو، پراید و   -17

که حداقل دو خودروی سواری،  است. احتمال این   0/ 2که هر کدام از دو خودروی دیگر بیمه نداشته باشند، برابر با  و احتمال این  0/ 3

 (Www.iranestekhdam.ir)   ؟بیمه بدنه نداشته باشند، کدام است

  1  )012/0  2  )048/0    3  )06/0     4  )096/0 

    3گزینه    پاسخ کارشناس ایران استخدام :

𝑃(𝑝𝑒𝑗𝑜)′ = 0.3 → 𝑃(𝑝𝑒𝑗𝑜) = 1 − 0.3 = 0.7 
𝑃(𝑝𝑟𝑖𝑑)′ = 0.2 → 𝑃(𝑝𝑟𝑖𝑑) = 1 − 0.2 = 0.8 
𝑃(𝑏𝑢𝑠)′ = 0.2 → 𝑃(𝑏𝑢𝑠) = 1 − 0.2 = 0.8 
(0.2)(0.3)(0.8) + (0.2)(0.3)(0.2) = (0.048) + 0.012 = 0.06 

 
 

 97م وزارت نیرو سال استخداآزمون 
 

دید، چند برابر ضریب تغییرات  ج% نمره درس آمار هر دانشجو به نمره اولیه او اضافه شود، ضریب تغییرات نمرات    20اگر    -18

 ( Www.iranestekhdam.ir) نمرات اولیه است ؟ 

1  )1  2  )2/1   3  )44/1   4  )2 

 1 گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

𝑥1̅̅و میانگین را با   𝛿1و انحراف معیار را با    x1در حالت اول نمره دانش اموز را با   نشان دهیم در حالت دوم و با    C.V1ضریب تغییرات را با     ̅

 درصد به نمره اولیه خواهیم داشت:   20اضافه شدن  

تقسیم شوند، مقدار میانگین و انحراف معیار در حالت جدید هم  )باید به این نکته توجه داشت که اگر همه داد ها در یک مقدار عددی ضرب یا 

 به هم عدد ضرب یا تقسیم خواهند شد( 

{

𝑥2 = 𝑥1 + 0.2𝑥1 = 1.2𝑥1

�̅�2 = 1.2 �̅�1

𝛿2 = 1.2 𝛿1

  → 𝑐. 𝑣2 =
𝛿2

�̅�2
=

1.2 �̅�1

1.2 𝛿1
=

�̅�1

𝛿1
= 𝑐. 𝑣1 

 قبلی تغییری نخواهد داشت. پس در نتیجه مقدار ضریب تغییرات در حال جدید نسبت به ضریب تغییرات در حالت  
 

file:///C:/Users/Hami/Desktop/Www.iranestekhdam.ir
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 سازمان سنجش  برگزار شده توسط استخدامبخشی از بسته اصل دفترچه سواالت آزمون های 

 

 94استخدام دیوان محاسبات سال آزمون 
 

,𝟔)معادله خطی که از مبداء مختصات می گذرد و بر خط واصل نقاط  -19 ,𝟎)و   (𝟎  عمود است کدام است؟   (𝟒

(Www.iranestekhdam.ir) 

1  )2𝑥 + 3𝑦 = 0                                   2 )3𝑥 + 2𝑦 = 0 

3  )3𝑦 −  2𝑥 = 0                                   4  )3𝑥 –  2𝑦 = 0 

   4گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 ابتدا شیب خط واصل را با مختصات نقاط گفته شده بدست می آوریم:  

شیب  = 𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
=

0 − 4

6 − 0
=

−4

6
=

−2

3
 

آن است که  ′𝑚و  𝑚روی سوال گفته معادله خطی را بدست آورید که بر این خط واصل عمود است و شرط عمود بودن دو خط با شیب های 

𝑚داشته باشیم:   × 𝑚′ =  ش شده برابر است با : پس شیب این خط پرس  1−

𝑚′ =
−1

𝑚
=

−1

−4
6

=
3

2
 

معادله این خط بدست می     (0,0)حال با داشتن شیب چون گفته شده معادله خطی که از مبداء مختصات می گذرد پس با جایگذاری نقطه  

 می آید:

𝑦 − 𝑦0 = 𝑚(𝑥 − 𝑥0) → 𝑦 − 0 =
3

2
(𝑥 − 0) → 3𝑥 − 2𝑦 = 0 
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 سازمان سنجش  برگزار شده توسط استخدامبخشی از بسته اصل دفترچه سواالت آزمون های 

 

 

 

 

 
 

 

از     بسته کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی 

آزمون های استخدام برگزار شده توسط    اصل دفترچه سواالت  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان  ص  به  که  میباشدسنجش  

جهت    از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفاً

 .لینک زیر کلیک فرمایید ، روی بستهخرید و دانلود کامل این 
 

  بسته کامل لینک دانلود و خرید 

 

https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
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 زبان و ادبیات فارسی 
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 مشترک با آموزش و پرورش  دومگروه  1400-1401دستگاههای اجرایی سال   نهمآزمون استخدام فراگیر 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)آرایه های بیت زیر کدامند؟-1

 افتاد و افسون کار ها« »ای در بقا آن سلیمانی نگیم کز دور چرخ            در کف جادوگران  

 استعاره   _ مجاز  _ تلمیح  (2     تلمیح   _ تشبیه_ ( ابهام1

 ایهام تناسب   _ مجاز  _ تشبییه  (4     ایهام   _ کنایه  _ استعاره   (3

 2گزینه   کارشناس ایران استخدام :پاسخ 

 تلمیح )به داستان سلیمان(، مجاز )چرخ یا کف( و استعاره )جادوگران( 

 

 مشترک با آموزش و پرورش  گروه پنجم  1400-1401دستگاههای اجرایی سال   نهمآزمون استخدام فراگیر 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)آرایه های بیت زیر کدام اند؟  -2

 »جنبش سرو تو پنداری کز باد صباست                    نه، که از ناله مرغان چمن در طرب است«

 ( استعاره، مجاز، حسن تعلیل2  ( کنایه، تشبیه، حسن تعلیل 1

 کنایه، تشبیه، ایهام(  4  ( مجاز، استعاره، ایهام 3

 2گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

لرزد یعنی ی مرغان به خود می جنبش سرو استعاره دارد، چمن مجاز از باغ و بوستان است و اینکه دلیل تکان خوردن سرو، باد نیست بلکه از ناله

 حسن تعلیل آورده است. 

 

 مشترک با آموزش و پرورش  ششمگروه  1400-1401دستگاههای اجرایی سال   نهمآزمون استخدام فراگیر 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)درعبارت زیر امالی کدام واژه نادرست است؟  -3

 )آورد، تا جانب دین و مروت مهمل گذاشت، و ارتکاب این محضور به خالف شریعت و طریقت جایز شمردز مال در کار آپیر را   ((

 مهمل  ( 4                     طریقت  ( 3                   آز    (2 ( محضور 1

 1  گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 محظور )مانع، حرام، دشواری و...( درست است. 

 

   دومگروه  99دستگاههای اجرایی سال  شتمهآزمون استخدام فراگیر  
 

 (Www.iranestekhdam.ir) .......... .  جز به می شود، دریافت   زیر   ابیات  همه  از.« نیکوست رسد  دوست از  چه هر» مَثَل  مفهوم -4

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

 . است   من  یار  مراد  چون  نکند  تفاوتی                    من  بی مرادی  است  این  تو  مراد  اگر  (2

 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 :

 گوید.گیر او می ی آخر از زیبایی یار و عشق همهگزینهها به این نکته اشاره دارد که زهر یا نوش از دست دوست نیکوست اما در  ی گزینهدر همه
 

  خوشه شغلی سوم 97دستگاههای اجرایی سال  پنجمآزمون استخدام فراگیر
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 (Www.iranestekhdam.ir)  بیت زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ -5

 باشم«مرا به باده چه حاجت که مست بوی تو    »می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان 

 جان عاشق به تماشاگه رضوان نرود   ( اگر بیارند کلید همه درهای بهشت1

 که آرزو برساند به آرزومندی   ام که بهشت آن کسی تواند یافت( شنیده2

 اند کاین حوریان به ساحت دنیا خزیده   ( رضوان مگر سراچه فردوس برگشاد3

 کردی بهشت جای تو باد بدین ثواب که    ( چه لطف بود رقیبا که رفتی از کویش 4

 1  گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :  

 مرا به باده چه حاجت که مست بوی تو باشم«  »می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان 

هوش  معنی بیت: از جام ساقی بهشت، شراب بهشتی را نخواهم نوشید. من به شراب بهشتی احتیاجی ندارم، زیرا از بوی خوش تو مست و بی

 .هستم
 

  گروه دوم 95سالدستگاههای اجرایی  سوم  فراگیر استخدام آزمون
 

 (Www.iranestekhdam.ir)در کدام گروه واژه ، نوع واژه ها متفاوت اند؟  -6

 ( با ادب، ناشکر، نسوز  2  ( بی سواد، نشکن ، ناکام  1

 ( تهرانی ، خواندنی ، هم عقیده  4  ( سپیده، کشتی بان ، نمایشگاه  3

   3گزینه   پاسخ کارشناس ایران استخدام:

 )پیشوند + فعل = صفت(  /  نا + کام )پیشوند + اسم = صفت(شکن   +  نَ)پیشوند + اسم = صفت(  /     سواد + بی   -1

 د + فعل = صفت(  با + ادب )پیشوند + اسم= صفت(  /  نا + شکر )پیشوند + اسم= صفت(  /  نَ + سوز )پیشون  -2

 سپید + ه )اسم + ه = اسم(  /  کشتی + بان )اسم  + بان = اسم(  /  نمایشگاه )اسم + گاه = اسم(  -3

 تهران + ی )اسم + »ی« مکان = صفت نسبی(  /  خواندن + ی )مصدر + »ی« لیاقت = صفت لیاقت(  /  هم + عقیده )هم + اسم = صفت(  -4

 

 94استخدام فراگیر دوم دستگاههای اجرایی سال آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ؟ شودگروه کلمه، غلط امالیی یافت می در کدام  -7

 و مسلسل  زنجیر  –کجاوه  ( محمل و  2   واثق و معتمد   –( عجز و البه  1

 محمل و بیهوده   –( باطن و ضمیر  4  لت و خواری مذّ  -گزیر و گریز  (  3

 4گزینه   کارشناس ایران استخدام :پاسخ 

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

 فراگیر چهارم مشترک با نوبت صبح و عصر  96سال  آموزش و پرورشاستخدام آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام بیت، با بیت زیر ارتباط مفهومی دارد؟ -8

 خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود«       »حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز

 تهی آی تا پر معانی روی                                     ( ز دعوی پری زان تهی می روی  1

 می روی   مخموری ات مباد که خوش مست        ( چشمت به غمزه، خانه ی مردم خراب کرد 2

 تا کجا بودی که جانم تازه می گردد به بوی        ( ای نسیم کوی معشوق این چه باد خرّم است 3

 جان عاشق به تماشاگه رضوان نرود        ( گر بیارید کلید همه درهای بهشت 4

 1گزینه    پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :
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 خویشتن بینی برهاند؛  و به اصطالح عرفا، نیست شود تا به هستی برسد.    انسان برای درک حقایق و معانی هستی، باید خود را از

 تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز!  ----میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست  حافظ باز هم می گوید:  
 

 فراگیرسوم مشترک با  چهارمگروه  95سال آموزش و پرورش  استخدام آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)آرایه های بیت زیر کدام اند ؟   -9

 «  سنبل غالیه سا بر گل خود روی مسای / کاکل مشک فشان برمه شب پوش مپوش» 

 حس تعلیل   –( مجاز  4             تلمیح    –( جناس  3واج آرایی                 –( استعاره  2حس تعلیل                –( تشبیه 1

                 2گزینه :پاسخ کارشناس ایران استخدام 

 واج آرایی »میم«، »شین«، »سین« و »الم«

 ماه شب پوش، استعاره از صورت زیبایی که با موی سیاه پوشیده شده. / سنبل، استعاره از مو

گویند. با  می   حساان تعلیلو به آن   دندلیلی ادبی غیر از آن چه واقعیت دارد، می آور ،برای یک امر طبیعیحساان تعلیل: در نوشااته های ادبی  

 .وجود اینکه حسن تعلیل واقعی، علمی و عقلی نیست، مخاطب آن را از علت اصلی دلپذیرتر می یابد و راز زیبایی آن نیز در همین نکته است

 .گویندمی  سازنده را  های  انی دو یا چند واژه در واجمسانی و هکسی جناسجناس:  
 

 

 فراگیر اول مشترک با  94سال  آموزش و پرورشاستخدام آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)؟ اگر بیت زیر،اولین بیت از یک شعر ده بیتی باشد،آن شعر، در کدام قالب،سروده شده است - 10

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

 ( غزل 4              ( قصیده   3 ( مثنوی               2 ( قطعه                  1

 4گزینه   پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 است.  هم قافیه    ،دوم ابیات  یمصراع ها  یبا همه  ،  نخست  مصراع اول بیتِدر غزل و قصیده،  

 5غزل بین است.  ... رثا، حکمت، عرفان و فلسفه واما فرق غزل و قصیده در محتوا و تعداد ابیات است. محتوای غزل عاشقانه و محتوای قصیده 

 .  و حداکثر آن آزاد است   داردقصیده، حداقل شانزده بیت    و،  استبیت    12تا  

 بیتی با موضوعی عاشقانه، غزل است و قصیده نیست.   10پس یک شعر  
 

  1400سال  وزارت علومآزمون استخدام 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)در کدام بیت »غلط امالیی« وجود دارد ؟  -11

 کند بر سریر شرف سلطنت            ( کسی کاو طریق تواظع رود   1

 بدان کردار گفتار بی آذرم               ( بدین خوی سترگ و چشم بی شرم                       2

 برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن            ( صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار  3

  زهی به نصرت و فتح تو کرده ضمان                ین           ( زهی به دولت و ملک تو چرخ گشته ضم4

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

   تواظع غلط امالیی این بیت و تواضع درست است.
 

  1400سال  دیوان محاسباتآزمون استخدام 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)آرایه های بیت زیر کدامند؟ -12
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 »مهر خورشید رخت هیچ نگنجد به ضمیر                                  وصف یاقوت لبت هیچ نیاید به زبان« 

 حسن تعلیل -( تشبیه2  ابهام -( استعار1

 تضاد -( استعاره4  ابهام تناسب -( تشبیه3

   1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 یاقوت لب، استعاره دارند. زبان ایهام دارد. یکی به معنای زبان و دهان و دیگری به معنای زبان و سخن. خورشید رخ و  

 

 99سال  گروه اولوزارت بهداشت  استخدامآزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)   کدام عبارت ، نیاز به ویرایش دارد ؟  -13

 همیشه قانون عرضه و تقاضا حاکم بر روابط اقتصادی است .(  2             در ایران سابقه نمایش به شیوه امروزی به صد سال نمی رسد .(  1

 فرامون و پیشنهادات مقام وزارت مطاع است . (  4                    فردوسی نمونه ی اعالی حماسه است . شاهنامه  (  3

 4گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 فرامون و پیشنهادات، تطابق در جمع ندارند. 
 

 96سال  علوم پزشکی استخدامآزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) است ؟ "قید"کدام عبارت، فاقد-14

 مرد فرزانه ، غالبا مطلب مهمی به ما یاد می داد (2نگرانی پدر، فقط به خاطر تنهایی مادرم  بود           (1

 مدرسه ها ، پاییز باز می شوند.  (4منوچهری در شعرش، بهار را ترسیم  می کند.        (3

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 در گزنیه سوم واژه بهار نه تنها قید زمان نبوده بلکه در نقش مفعول جمله قرار گرفته است. 

ت  ن اس در گزینه اول واژه تنهایی قید حالت؛در گزینه دوم واژه غالباً قید مقدار و در گزینه سوم پاییز قید زمان می باشد.عالمت مشخصه قید ای

 که می توان آنرا از جمله حذف کرد بدون اینکه معنی جمله غلط شود.  
 

 97سال  وزارت نیرو استخدامآزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)از همه مصراع ها مفهوم » کنایی « دریافت می شود، به جز ...............  -15

 ( اگر خارک کاری ، سمن ندروی  2  ( طاقت سر بریدنم باشد  1

 ( فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست  4  ( چرا از در حق شوم زرد روی  3

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 . کاربد، پایانی خوب نخواهد داشتکنایه است از اینکه    اگر خار کاری سمن ندرویگزینه دوم:  

 نصیب ماندن، ترسیدن و شرمنده شدن  بیکنایه است از    زرد روی شدندر گزینه سوم؛  

 .زحمت  رنج و خوشی بی  آسایش بیکنایه است از    خار  بی  گلدر گزینه چهارم:  

 گزینه اول فاقد آرایه ادبی کنایه می باشد. 

 

 96استخدام قوه قضائیه سال آزمون 
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 (Www.iranestekhdam.ir)کدام اثر، از »نادر ابراهیمی« است؟   -16

 ( فارسی شکر است 2               ( آتش بدون دود 1

 ( نفرین زمین4                          ( دهکده ی پر مالل 3

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 جالل آل احمد / نفرین زمین:    دعلی جمالزادهمحمّ دهکده ی پر مالل: امین فقیری / فارسی شکر است:  

 است.    که در هفت جلد منتشر شده نادر ابراهیمی اثر  ،رمان بلندی است»آتش بدون دود«  
 

 94سال  دیوان محاسبات استخدام آزمون 
 

به ترتیب کدام است؟  «آزادی مجسمه، جاوید نامه، آیینه ی اسکندری، بحردرکوزه، شبخوانی»نام نویسنده یا سراینده ی    -17

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( دهخدا، اقبال الهوری، نظامی گنجوی، بزرگ علوی، شفیعی کدکنی 1

 شفیعی کدکنی( اسالمی ندوشن، دهخدا، بیدل دهلوی، عبدالحسین زرّینکوب،  2

 ( اسالمی ندوشن، دهخدا، امیرخسرودهلوی، عبدالحسین زرّینکوب، سهراب سپهری 3

 ( اسالمی ندوشن، اقبال الهوری، امیرخسرو دهلوی، عبدالحسین زرینکوب، شفیعی کدکنی 4

 4گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

عبدالحسین زرین کوب،   = امیرخسرودهلوی ، بحر در کوزه = ، آیینه اسکندری اقبال الهوری  = اسالمی ندوشن، جاوید نامه = آزادی مجسمه

 شفیعی کدکنی  = شبخوانی 
 

 94استخدام دستیاران ستادی سال آزمون 
 

با کدام یک هم معنی    "گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزّاق بود  / ای در کار کردبر در شاهم گدایی نکته "مفهوم بیت بر    -18

 (Www.iranestekhdam.ir)است؟  

 دهد یاری که دست همت مردانت می                   بزن که قوت بازوی سلطنت داری(  1

 پر می دهد  ،رزق را روزی رسان ( بی مگس هرگز نماند عنکبوت                       2

 ی پسته آمد و بر شکر اوفتاد بر بو( روزی نگر که طوطی جانم سوی لبت               3

 یا رب چاه گدا همات و بیاگاناه نهادیم ( قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ                   4

 2گزینه   پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 تناسب معنایی هر دو بیت، در رزّاق بودن خداوند است. 
 

 93استخدام سازمان ثبت اسناد سال آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)امالی کدام کلمه باتوجه به معنی مقابل آن صحیح نیست؟    -19

 ( خدعه:دستان4           ( غیض:خشمگین         3             (متفرع:وابسته         2                     ( بارقه:جلوه     1

 3گزینه  استخدام :پاسخ کارشناس سایت ایران  

 
 

 93استخدام بانک سپه سال آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)(  93)بانک سپه  مفهوم کدام یک از ابیات زیر، با دیگر ابیات متفاوت است؟  - 20
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 وده گل تبهتر که یک    ،جوی مشک                   ( کم آواز هرگز نبینی خجل 1

 مگر در خموش    ،نصیحت نگیرد                              باشد آگنده گوش    ،( فراوان سخن2

 بر بی زبان    ،که فردا قلم نیست                             ( زبان درکش ای مرد بسیاردان  3

 تا هست شد  ،در نیستی کوفت                                    کو پست شد    ،( بلندی از آن یافت4

 4گزینه    ناس ایران استخدام:پاسخ کارش

 سه بیت اول در فضیلت خاموشی سروده شده و بیت آخر، در فضیلت تواضع. 
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از  کاربران گرامی لطفا دقت فرمایی  بسته  د، این فایل تنها بخشی 

آزمون های استخدام برگزار شده توسط    اصل دفترچه سواالت  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان  ص  به  که  میباشدسنجش  

جهت    از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفاً

 .فرماییدلینک زیر کلیک  ، روی بستهخرید و دانلود کامل این 
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید 

  

 

https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
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   دومگروه  1400 -  1401سال  م دستگاه های اجرایی فراگیر نه آزمون استخدام
 

      کدام یک از راه های شناخت صفات خداوند، سخت و صعب است و به معدودی از افراد اختصاص دارد؟  -1

(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( توقیفی بودن اسماء 4   آفاق والنفس   سیر(  3                  کشف و شهود (  2 ( قران و روایات1

 2گزینه   پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 در راه کشف و شهود انسان بر اثر تکامل روحی و کسب فضایل معنوی به جایی می رسد که می تواند بسیاری از حقایق از جمله صفات جمال و

مشاهده قلبی درک کند. البته این راه،سخت و صعب است و به معدود کسانی اختصاص داردجالل الهی را از طریق    

 

 مشترک با آموزش و پرورش  گروه پنجم  1400 -  1401سال  م دستگاه های اجرایی فراگیر نه آزمون استخدام
 

 (Www.iranestekhdam.ir)شرط اساسی در نبوت انبیاء، کدام است؟  -2

  ( برقراری عدالت اجتماعی 4     ( عصمت از گناه و اشتباه 3                  ( اُسوه و سرمشق شدن2 آسمانی داشتن کتاب  (  1  

 3گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

رسیدن پیام الهی به  شرط اساسی در نبوت انبیاء، عصمت از گناه و اشتباه است. چرا که اگر عصمت از گناه و اشتباه اتفاق نیفتد ممکن است در  

 . بندگان اختالل ایجاد شود

 

 مشترک با آموزش و پرورش  ششمگروه  1400 -  1401سال  م دستگاه های اجرایی فراگیر نه آزمون استخدام
 

   به کدام موضوع اشاره دارد؟  "آیا گمان کردید شمارا بیهوده آفریده ایم وبه سوی ما باز نمیگردید؟ "عبارت قرآنی- 3

(Www.iranestekhdam.ir) 

 امکان معاد در پرتو حکمت الهی  (2  درپرتو عدل الهی امکان معاد    (1

  ( ضرورت معاد در پرتو عدل الهی4  ضرورت معاد درپرتو حکمت الهی   (3

 3گزینه    پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 آیه شریفه ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی را بیان میدارد. چرا که حکمت الهی ایجاب میکند تا کاری  بیهوده انجام نشود 

 

   دومگروه  99دستگاههای اجرایی سال  هشتمآزمون استخدام فراگیر  
 

 (Www.iranestekhdam.ir)معناست؟   کدام به  الهی، اراده -4

 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 :

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

   گروه چهارم نوبت عصر 98دستگاههای اجرایی سال  هفتمآزمون استخدام فراگیر  
 

 ثمره پذیرش کدام معنای حکمت، این است که »نظام هستی بهترین نظام ممکن، یعنی نظام احسن است« ؟   -5

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( بیهوده نبودن فعلِ فاعل 4 ( نبودن علتی بر نااستواری 3     ( تناسب داشتن اثر با موثر   2 ( مطالعه نظم و اسرار خلقت   1
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 3 گزینهخدام : پاسخ کارشناس سایت ایران است 

و    یعجز و ناتوان  یاعلت ها نااستواری و نقض یک فعل، معموال به جهل و نادانی    تی بر نااستواری )یکی از دالیل معنای نخست حکمت(:نبودن عل

زیرا خدا، عالم، قادر مطلق و خیر محض است؛ بنابراین،    ندارد؛  ها در خداوند وجود  فاعل مستند است و هیچ یک از این علت  یعدم خیرخواه

بهترین نظام ممکن،    یحکمت، آن است که نظام هست  یپذیرش این معنا  ینمره  درنتیجه، او حکیم است.  باشد؛  محال است فعل نااستوار و ناقص

است که هر چیز را که خلق کرد،   یخدای  »او  - (    32« )سجده/لَقَهٍُء خَالَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ»  :فرمایدیقرآن در این باره ماست.    نظام احسن  ی یعن

 نیکو خلق کرد.«
 

  خوشه شغلی دوم 97 سال فراگیر پنجم دستگاههای اجرایی استخدامآزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  از دقت در آیۀ شریفۀ )أفال یَنظُرُونَ إِلی االبِل کَیفَ خُلِقَتٌ(، به کدام برهان پی می بریم؟ -6

 ( نظم4   ( تکامل 3   ( علّیت2   ( فطرت 1

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

آدمیان از دیرباز با    خی به بلندای عمر انسان دارد.یتار  ؛جود خدا اقامه شده است.این برهانبرهان نظم یکی از رایج ترین براهینی است که بر و

به برهان نظم بسیار بها    زهماهنگ جهان، از خود پرسیده اند که این نظم و هماهنگی معلول چیست؟قرآن کریم؛ نیمشاهده پدیده های منظم و  

 می دهد و انسانها را دعوت می کند که در خلقت پیچیده موجودات و آسمانها و زمین و کوهها بیندیشند.خداوند کریم در این آیه می فرماید:

 أفال یَنظُرُونَ إِلی االبِل کَیفَ خُلِقَتٌ: آیا به تشر نمی نگرید که چگونه آفریده شده است. 

 

  گروه دوم 95 استخدام فراگیر سوم دستگاههای اجرایی سالآزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)مهم ترین نیایش اسالمی که آن را در زمره ارکان آیین اسالمی درآورده، کدام است؟   -7

 ( نماز 4   ( روزه 3   ( دعا2            ( توحید 1

 4گزینه   پاسخ کارشناس ایران استخدام:

نماز پس از اصول دین مهم ترین واجبات و اولین رکن از ارکان پنج گانه ی شریعت محسوب    در اسالم است.  نماز برترین ذکر  تشریحی:پاسخ  

  می گردد، که اصل آن در ابتدای بعثت، در مکه بر پیامبر نازل شد و کیفیت و چگونگی آن، چنان که معهود و متعارف است در شب معراج، نازل 

ج گانه و وقت آنها را بیان می نماید. قرآن کریم، نماز را پس از ایمان به خدا مطرح می  سوره ی اسراء وجوب نمازهای پن  78گردیده است. آیه ی  

و آن    نماید تا اهمیت موضوع را به وضوح آشکار نماید، »الذین یؤتون بالغیب و یقیمون الصلوة« و همچنین خداوند بارها به وصف نماز می پردازد

 . نسان می شماردرا به زیبایی می ستاید و آن را رمز رستگاری ا

 

 مشترک با فراگیر هشتم  گروه پنجم 99سال م آموزش و پرورش  آزمون استخدا
 

 (Www.iranestekhdam.ir)معناست؟    کدام   به ، «ربوبیت» در  توحید -8

 . است  پروردگار  اراده  به  وابسته  موجودی،  هر  و  ندارد  وجود  خدا  جز  خالقی  و  آفریدگار  عالم،  در  (1

 . باشد  الهی  اذن  به  باید  خاص  اجازه  و  انتصاب  و  خداست  به  مربوط  اصالتاً  اطاعت،  و  حاکمیت  (2

 . خداست  غیر  برای  الهی  اذن  از  مستقل  تدبیر  و  اندیشه  نوع  هر  بر  بطالن  خط  کشیدن  (3

 . می باشد   الهی  اداره  کنار  در  انسان  اراده  و  است  مؤثر  جهانی  کارگردانی  و  تدبیر  و  اداره  در  خدا  تنها  (4

 3گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

یر و  توحید در ربوبیت به معنای کشیدن خط بطالن بر هر نوع اندیشه و تدبیر مستقل از اذن الهی برای غیر خدا است و تنها خدا در اداره و تدب

 (.   4کارگردانی جهانی موثر است. اما اراده انسان در طول اراده الهی است ) رد گزینه  
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 سازمان سنجش  برگزار شده توسط استخدامبخشی از بسته اصل دفترچه سواالت آزمون های 

 مشترک با فراگیر هفتم  گروه دوم نوبت صبح 98آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)مَهْدًا«، به کدام جنبه از اعجاز قرآن اشاره دارد؟  الْأَرْضَ  لَکُمُ جَعَلَ آیه شریفه »الَّذِی  -9

 ( منظومه شمسی 4                       ها( حرکت کره3                        ( جاذبه زمین2                  ( حرکت زمین1

 1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

و تناقض   یتناف  گرید  یدر کتب آسمان  یآن وجود ندارد؛ ول  یهادر گفته  ی تناقض و تناف  گونهچی است که ه  یکتاب  قرآن:  قرآن  ی علم  اعجاز 

  ن یزم  یو انتقال  یحرکت وضع از آن  ییا  موافق و هماهنگ است. نمونه   زیکه با علم امروز ن  شودی م  افتیدر قرآن    یمواردفراوان وجود دارد، بلکه  

را    نیزم  فه،یشر  هیآ  نیهمان خداوندى که زمین را براى شما محل آسایش قرار داد«. در ا  ؛[ 53]طه/  جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْداً  ی»الَّذ   :می باشد

جا که گهواره  . از آن شودیم  دکگهواره باعث آرامش کو   یحرکت دوران  شود،یکه طفل در گهواره قرار داده م  یبه گهواره کرده است. هنگام  هیتشب

 . رساندیرا م  نیزم  یو انتقال  یحرکت وضع  فهیشر  هیآ  نین شده است و ابه آ  ه یهم تشب  نیزم  چرخد،یم  رهیدا  میصورت نبه
 

 مشترک با فراگیر سوم  گروه چهارم 95آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)آیه شریفه » ان الصاله کانت علی المومنین کتاباً موثوناً « به کدام یک از اسرار نماز اشاره دارد؟     -10

 ( یاد خدا  4  ( وقت شناسی  3  ( پرهیز از گناه  2  ( اختالص  1

 3گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام:

 .شده است  (؛ نماز بر مؤمنان در اوقات معین مقرر103)نساء:    کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَاباً مَوْقُوتاً»إِنَّ الصَّلَاةَ    پاسخ تشریحی:
 

  1400اجرایی سال وزارت علوم آزمون استخدام 
 

 ؟ است بیانگر کدام علت است؟    «زمینه پیدایی معلول است» و  «معلول از آن پدید می آید  »علتی که-11

(Www.iranestekhdam.ir)   

 مادی   -( غائی4  صوری  -( فاعلی3                  مادی   -( فاعلی2 صوری   -( غائی1

 2گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 . مانَدمی  باقی  آن  ضمنِ  در  و  است  معلول  پیداییآید و علت مادی یعنی آنچه زمینه  علت فاعلی است که معلول از آن پدید می

 

  1400سال دیوان محاسبات آزمون استخدام 
 

 حَنِیفًا  فِطْرََت اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا« به کدام موضوع اشاره دارد؟فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ  آیه شریفه » -12

 (Www.iranestekhdam.ir) 

 ( هرکس در فطرت خویش به خداوند شناخت و معرفت دارد. 2                   ( انسان با تفکر در خلقت، به دین حنیف گرایش پیدا می کند. 1

 ( هرگاه انسان از همه جا قطع امید کند، به خدا رو می آورد. 4              فطری، از گرایش های درونی انسان حکایت می کند.( خداپرستی  3

 2گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

  بر   روایات  و  آیات "ه است...پس روى خود را با گرایش تمام به حق به سوى این دین کن با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشت"ترجمه  

  . باشد  کرده  فراموش  را  آن   چند  هر  دارد،  معرفت  و  شناخت  خداوند  به  خویش  فطرت در  کسی  هر  و   است  فطری  خداشناسی  که  آید  می

 

 گروه دوم 99وزارت بهداشت سال  استخدامآزمون 
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 (Www.iranestekhdam.ir)؟ صفات فعل خداوند ، از کدام دسته صفات اند  -13

                         تیشوند ، مانند خالق  یبا مخلوقات انتزاع م  یاز ارتباط ذات اله(    1

 ت یشوند ، مانند قادر  یبا مخلوقات انتزاع م  یاز ارتباط ذات اله(  2

 ت ی ، مانند خالق  ستین  گریبه تصور موجودات د  ازیاند و در انتزاع آنها ، ن  یهمواره با ذات اله(  3

 ت ی، مانند قادر  ستین  گریبه تصور موجودات د  ازیاند و در انتزاع آنها ، ن  یهمواره با ذات اله(  4

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

الزم باشد. آن صفت، صفت فعل خداوند خواهد بود    -ذات پروردگار و مخلوق او  -هرگاه برای انتزاع و فهم یک صفت از خداوند، لحاظ دوطرف

صفاتی که همواره با ذات الهی اند و در انتزاع آنها نیاز به تصور موجودات    (4و    2های  صفت ذات خداوند است. )رد گزینه  قادریت  مثل؛ خلقت، رزق

 دیگر نیست، صفت ذات الهی اند. 
 

  96دانشگاه های علوم پزشکی سال  استخدامآزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) به دین الهی، در کدام  صورت، دارای معنا و مفهوم است ؟  دعوت -14

 زندگی پس از مرگ، جزو اصول اساسی آن باشد .  (1

 ( انسان ها از استعداد تفکر و تعقل و اختیار برخوردار باشند . 2

 ( پاسخ  به سوال ها ونیازهای جوامع را در همه دوره ها به دست آورد .3

 برای دریافت برنامه کامل  زندگی آمادگی داشته باشد .   عه بشری ( جام4

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 دعوت به دین الهی در صورتی دارای معنا و مفهوم است که  انسان ها از استعداد تفکر و تعقل و اختیار برخوردار باشند. 

 

 93تامین اجتماعی سال  سازمان استخدامآزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  غیبت صغرای امام عصر)عج( در کدام سال پایان یافت و علت اصلی این غیبت، کدام است؟  -15

 ( خود مردم که شایستگی ظهور امام را ندارند. 2     ( خود مردم که شایستگی ظهور امام را ندارند. 1  

 کنند. ( حامان جور که مردم را از ظهور ایشان مأیوس می4    کنند. ( حاکمان جور که مردم را از ظهور ایشان مأیوس می3  

 1گزینه     پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 نیست!! گزینه ها شبیه همند سوال و گزینه ها درست    پاسخ تشریحی:  

به سبب قدرناشناسی و ناسپاسی و در خطر بودن جان حضرت خداوند اخرین حجت خود را از نظرها ناپدید کرد . ادامه یافتن این غیبت نیز بر  

اثر باقی ماندن همان شرایط و عدم امادگی مردم برای ظهور میباشدتا جامعه انسانی شایستگی درک ظهور و بهره مندی از مجود اخرین حجت  

 لهی را پیدا کند. ا
 

 97وزارت نیرو سال  استخدامآزمون 
 

   (Www.iranestekhdam.ir)از آیه شریفه » ثم سواهُ و نفخ فیه من روحه « کدام مفهوم دریافت می شود ؟ -16

 ( بعد از مرگ روح باقی می ماند و در عالم برزخ به حیات خود ادامه می دهد.  1

 ( انسان موجودی دو ساحتی است که حقیقت آن ، روح و جسم است.  2

 ( فرشته مرگ ، روح آدمی را می ستاند ، زیرا بدن آدمی باقی است.  3

 ( انسان عالوه بر بدن مادی ، از روح الهی بهره مند است .  4

 4 گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :
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ودن  از دیدگاه قرآن، انسان عالوه بر بدن مادی از روح الهی بهره مند است و اصوال حقیقت انسان، روح او است. قرآن در آیاتی به دو ساحتی ب

ثم سواه و نفخ فیه من روحه؛ سپس خدا اندام انسان را موزون ساخت و از روح خویش   :سوره سجده که می فرماید  9آیه    درانسان تاکید می کند.  

 .در وی دمید
 

 

 

 94استخدام قوه قضائیه سال آزمون 
 

« به کدام موضوع پی  وَعَمِلُوا الصَّالِحَاِت کَالْمُفِْسدِینَ فِی الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ کَالْفُجَّارِ آمَنُوا  الَّذِینَ نَجْعَلُ از آیه شریفه » أَمْ -17

 (Www.iranestekhdam.ir)می بریم ؟  

 ( امکان معاد در پرتو حکمت الهی  2   ( ضرورت معاد در پرتو عدل الهی1

 کان معاد در پرتو عدل الهی ( ام4   ( ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی  3

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

دهیم؟ آیا ما آنان را که ایمان آورده و به اعمال نیکو پرداختند مانند مردم )بی ایمان( مفسد در زمین قرار می   "  معنی آیه شریفه فوق چنین است:

  ضرورت معاد در پرتو عدل الهی  ؛  مفهوم این آیه  " .دهیم )و مانند آنان جزا خواهیم داد(قرار مییا مردمان با تقوا و خداترس را مانند فاسقان بدکار  

 را بیان می کند.)درس ششم کتاب دین وزندگی سال دوم( 
 

 94استخدام دستیاران ستادی سال آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟فلسفه ء آفرینش وغایت خلقت، از دیدگاه اسالم چیست و باالترین درجه ء آن کدام    -18

 عبودیت و بندگی  –( شکوفا شدن روح آرمان خواهی فطرت الهی و شخصیت اخالقی در انسان  1

 یقین شهودی   –( شکوفا شدن روح آرمان خواهی فطرت الهی و شخصیت اخالقی در انسان  2

 عبودیت و بندگی   –( نیل به مقام قرب الهی و متمتع شدن انسان از رزق و نعمت های بیکران الهی3

 یقین شهودی   –( نیل به مقام قرب الهی و متمتع شدن انسان از رزق و نعمت های بیکران الهی4

 3   گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 دف آفرینش جن و انس، عبادت و بندگی خداست. ه
 

 

 93سال   ثبت اسناداستخدام آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) آسمانی متمایز میکند؟کدام ویژگی قرآن را ازدیگرکتب  -19

 ( جاودانگی و پاسخگویی بر نیازهای هرزمان انسان 2  ( مصونیت از دستبرد و تحریف و محفوظ ماندن به حفظ الهی 1

 ( سندیت بر نبوت پیامبر و پاسخگویی به نیازهای هر زمان انسان 4    ( جاودانگی و سندیت برنبوت پیامبراکرم 3

 4گزینه   ناس سایت ایران استخدام :پاسخ کارش
 

 93استخدام بانک سپه سال آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام مورد درباره فعالیت هایی که آدمی در طول زندگی انجام می دهد، صحیح است؟  - 20

 ( ریشه در دلبستگی ها و محبت های او دارد  2     ( ریشه در گرایش ها و خواسته های او دارد   1

 ( معلول اظهار ارادت و عالقه قلبی او می باشد  4                 ( علت اظهار ارادت و عالقه قلبی او است  3

 2   گزینه   پاسخ کارشناس ایران استخدام:
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 سازمان سنجش  برگزار شده توسط استخدامبخشی از بسته اصل دفترچه سواالت آزمون های 

فعالیتهایی که آدمی در طول زندگی انجام می دهد ریشه در دلبستگی ها ومحبت های او دارد و همین محبت هاست که به   پاسخ تشریحی:

 به میزانی که ایمان انسان زیاد می شود محبتش فزون تر و عمیق تر می شود   .دم ها جهت می دهدآزندگی  
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 سازمان سنجش  برگزار شده توسط استخدامبخشی از بسته اصل دفترچه سواالت آزمون های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

از     بسته کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی 

آزمون های استخدام برگزار شده توسط    اصل دفترچه سواالت  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان  ص  به  که  میباشدسنجش  

جهت    از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفاً

 .لینک زیر کلیک فرمایید ، روی بستهخرید و دانلود کامل این 
 

  بسته کامل لینک دانلود و خرید 

 

https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
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 عمومی  –زبان انگلیسی 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
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   پنجم گروه  1400 -  1401سال  م دستگاه های اجرایی فراگیر نه آزمون استخدام
 

1- Iven knew at once that his wife had a bad day at work when he heard the sound of ............ chopping of 

vegetables. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) vigorous                     2) autonomous                          3) superstitious                  4) prosperous 

  4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

ایون زمانی که صدای شدید خرد  "به معنی پر رونق با توجه به ترجمه جمله    3به معنی خرافاتی و گزینه    2به معنی مستقل، گزینه    1گزینه  

به معنای شدید پاسخ    4صحیح نیستند بنابراین گزینه    "تات را شنید متوجه شد که همسرش روز کاری بدی را تجربه کرده اس]کردن سبزی 

 صحیح می باشد

 

   ششمگروه  1400 -  1401سال  م دستگاه های اجرایی فراگیر نه آزمون استخدام
 

-2  The word "attainment" in paragraph 4 is closest in meaning to ………(Www.iranestekhdam.ir) 

1) adjustment                             2) achievement                         3) amazement                      4) amusement 

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

به معنی دستاورد نزدیک    "achievement "که به معنای اکتساب می باشد با توجه به گزینه ها کلمه    "attainment "با توجه معنی کلمه  

 پاسخ صحیح می باشد   1معادل می باشد بنابراین با توجه به توضیحات گزینه  ترین  

 

 دومگروه  99دستگاههای اجرایی سال  هشتمآزمون استخدام فراگیر 
 

3- 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  "به معنی اولویت ها با توجه به ترجمه جمله  4گزینه   به معنی اقلیت ها،  3به معنی حساسیت ها، گزینه    1گزینه  

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

 گروه چهارم نوبت عصر  98دستگاههای اجرایی سال  هفتمآزمون استخدام فراگیر 
 

4- It is probably the most difficult point raised and perhaps the one which deserves the most 

……………. explanation.   (Www.iranestekhdam.ir) 

1) contemporary            2) contradictory                3) comprehensive       4) contemptuous 

 3گزینه  ن استخدام :پاسخ کارشناس سایت ایرا

احتماال سخت ترین نکته بیان  "به معنی اهانت آمیز با توجه به ترجمه جمله    4به معنی مغایر، مخالف و گزینه    2به معنی معاصر، گزینه    1گزینه  

 به معنای جامع پاسخ صحیح می باشد.  3صحیح نیست لذا گزینه    "شده است و شاید نیاز به توضیح جامعی دارد
 

 خوشه شغلی سوم  97دستگاههای اجرایی سال پنجم استخدام فراگیر آزمون 
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5- As football’s playing systems became more rationalized, players …………………. to stay in set 

positions but to be more adaptable. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) were no longer expected  2) no longer did they expect 

3) were no longer expecting  4) had no longer expected 

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

نمی   توضیح: با توجه به معنی جمله، زمانی که سیستم بازی فوتبال متفکرانه تر شد، از بازیکنان انتظار قرار گرفتن در موقعیت های تعیین شده

 بهترین پاسخ می باشد.   1رفت اما سازگار بودند، گزینه  

 

 نوبت صبح و عصر  96دستگاههای اجرایی سال چهارم آزمون استخدام فراگیر 
 

6-positive thinking can be helpful, but when …………by a realistic assessment of a person`s situation, 

it can also be harmful. (Www.iranestekhdam.ir) 

1)  it has not balanced  2)  not balanced 

3)  it did not balanced  4)  not balancing 

 2گزینه  استخدام :پاسخ کارشناس سایت ایران  

  (p.p)بصورت شکل سوم فعل  balanceبه دنبال جای خالی؛ کاربرد فعل    byو کاربرد حرف اضافه    whenبا توجوه به استفاده از ضمیر موصولی  

شد، می تواند  مناسب می باشد.معنی جمله: تفکر مثبت می تواند مفید باشد، اما هنگامی که با ارزیابی واقع بینانه از وضعیت فرد هماهنگ نبا

 مضر باشد. 

 

 گروه دوم 95سال  دستگاههای اجراییسوم  فراگیر آزمون استخدام 
 

7- My cousin is a (n) ……………writer. Her stories have appeared in several publications and sold 

thousands of copies. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) adventurous                      2) flexible                           3) reputable                 4) reasonable 

3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام:   
 

 مشترک با فراگیر هشتم  گروه دوم نوبت صبح 98سال   آموزش و پرورشآزمون استخدام 
 

8- In order to provide a complete report, George and his staff ……………… the graphs and charts into 

the written text. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) incorporate                 2) demonstrate                      3) investigate                  4) manipulate 

   4گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام:

  4گزینه  "جوروج و کارکنانش نمودار ها و جداول را در متن نوشته شده گنجاندند تا یک گزارش کامل را ارائه دهند "با توجه به ترجمه جمله 

 به معنای گنجاندن بهترین پاسخ می باشد. 
 

   پنجممشترک با فراگیر  خوشه شغلی پنجم97سال   آموزش و پرورشآزمون استخدام 
 

9- It is with great …………………. that I announce today my intention to leave this company for a job 

at a firm in Ontario. (Www.iranestekhdam.ir) 
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1) reluctance  2) resemblance  3) emergence  4) existence 

 1گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

به    Reluctanceکنم.  یاعالم م  ویدر انتار  یشرکت به علت کار در شرکت  نیترک ا  یخود را برا   میامروز تصم  ار،یبس  ”یلیم  یبا “ب  معنی جمله:

 معنی بی میلی و اکراه برای انجام کاری هست. 
 

 سوممشترک با فراگیر  گروه چهارم 95سال   آموزش و پرورشآزمون استخدام 
 

10- I was very angry ……. myself for making such a stupid mistake in the exam.(Www.iranestekhdam.ir) 

1)  for   2)  about                3)  against      4)  with 

 4گزینه   پاسخ کارشناس ایران استخدام:   

 قرار میگیرد.    withحروف اضافه     ) angry بعد از )عصبانی 
 

 اول مشترک با فراگیر  94سال   آموزش و پرورشآزمون استخدام 
 

11- This must be kept a … between us. Nobody should know it. (Www.iranestekhdam.ir)   

  (1  Covered   2)  Secret  3)  Known  4)  Puzzle 

 این باید مثل یک راز بین ما بماند. هیچکس نباید از آن مطلع شود. 

 معما (  4  شناخته (  3   راز(  2  پوشیده  (  1

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 

   1400سال  وزارت علومآزمون استخدام 
 

12- The word assists in paragraph 2 means…….(Www.iranestekhdam.ir)                                                                                           

1) imils                            2) helps                            3)  keeps                       4) saves                       

 2گزینه  استخدام :پاسخ کارشناس سایت ایران  

)کمک کردن( نیستند    assistsبه معنی ذخیره کردن متناسب با کلمه    4به معنی نگه داشتن و گزینه    3به معنی محدود کردن، گزینه    1گزینه  

 به معنای کمک کردن پاسخ صحیح می باشد.  2لذا گزینه  

 

 گروه اول 99سال وزارت بهداشت  استخدامآزمون 
 

13- the word “ it “ in paragrath 1 refers to ................ (Www.iranestekhdam.ir) 

1) UN   2) WHO   3)  Public health   4) Health research 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 The world health organization (WHO) was created in 1948 to coordinate health affairs "با توجه به فاعل جمله  

within the united nations (UN) system. It’s initial priorities were malaria"    مرجع ضمیرit   انی  سازمان بهداشت جه

 پاسخ صحیح می باشد.   Bاست، بنابراین گزینه  

 94سازمان تامین اجتماعی سال  استخدامآزمون 
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14-According to the passage, inventors of equipment in nuclear medicines … (Www.iranestekhdam.ir) 

1) May be kept by the ministry of health                    2) Should be kept in health-care facilities 

3) Are poorly maintained                                               4) Are at facility level. 

 1گزینه    پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 

 97وزارت نیرو سال  آزمون استخدام
 

15- Helen went in to the store, …… she didn't find anything she wanted to buy. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) accordingly       2) however   3) likewise   4) consequently 

 2گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

به معنی    2بایست از کلمات ربطی نشان دهنده تضاد استفاده شود که در این سوال گزینه  در صورتی که بخش دوم فعل ترکیبی متضاد باشد می  

 )اما( می تواند بهترین پاسخ باشد. 
 

 96قوه قضائیه سال  استخدامآزمون 
 

16- Maryam showed her father the most recent picture …… by her little daughter.  

(Www.iranestekhdam.ir) 

1) that painted   2) painted  3) was painted      4) it was painted 

 3گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 جمله فوق به حالت اصلی زیر بوده است:

Maryam showed her father the most recent picture that it was painted by her little daughter. 

معنی جمله:مریم عکسی را که اخیراً توسط    حذف  شود؛ فعل به صورت حالت مفعولی بکار برده می شود.  Thatدر صورتی که ضمیر موصولی  

 دختر کوچکش نقاشی شده بود را نشان پدرش داد. 
 

 93استخدام بانک سپه سال آزمون 
 

17-He failed to ………...…… money from the ATM, as it was out of order. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) Withdraw                         2) transfer          3) Release                    4)  evaluate 
 

 نشد، چون آن خراب بود.   ATMاو موفق به.................. پول از  -48

 (ارزیابی4( ترخیص                  3انتقال                    (2          برداشت              (1

 1گزینه      پاسخ کارشناس ایران استخدام:
 

18- Modern banking practice , including fraetional reserve banking and the issue of banknofes , 

…………….. in the 17th and 18th centuries. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) Recored                                    2)  measured       3)   emcrged                            4)  arranged 
 

 باشد. ام می18ام و  17ی بانکی............... در قرن  ی کسری و صدور تعهدنامه ی بانکداری جدید، شامل بانکداری سپرده شیوه-49

 ( مرتب شده4                ( پدیدار شده     3          گیری شده             ( اندازه 2              (ثبت شده        1

 1گزینه      ارشناس ایران استخدام:پاسخ ک
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از     بسته کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی 

آزمون های استخدام برگزار شده توسط    اصل دفترچه سواالت  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان  ص  به  که  میباشدسنجش  

جهت    از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفاً

 .لینک زیر کلیک فرمایید ، روی بستهخرید و دانلود کامل این 
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید 

  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
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 اطالعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی 
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   دومگروه  1400 -  1401سال  م دستگاه های اجرایی فراگیر نه آزمون استخدام
 

)باید تا فردا آنجا شکسته شود(شکسته    کدام شهر در جنگ تحمیلی عراق عیله ایران با فرمان امام خمینی ره مبتنی بر   حصر-1

 (Www.iranestekhdam.ir)شد؟

 خرمشهر   (4                       آبادان  (3                سوسنگرد   (2 بستان(  1

 3گزینه   پاسخ کارشناس ایران استخدام :

  این   که  منتظرم  فرمودند: من  بیان  محرّم،  ماه  آستانه  در  مذهبی  خطیبان  و  واعظان  جمع  در  جماران  حسینیه  در  خود  سخنان  در  خمینی  امام

  نشود  مسامحه  بشود،  شکسته  حصر  این  باید  که  انتظامی  قوای  فرماندهان  و  انتظامی  قوای  پاسداران،  به  دهم  هشدار می   و.  برود  بین  از  آبادان  حصر

.  کنند  می  وارد  ما  بر  خسارات  آمدند،  اینها  اگر.  کنیم  می  بیرونشان  آمدند،  هم   اینها  اگر  ما  که   نباشند  این  فکر.  بشود  شکسته  باید  حتماً  آن،  در

 بگیرند.   تهاجمی  حال.  بکنند  بیرون  را  اینها  خرمشهر  از.  بشوند  وارد  آبادان  در  بیایند  اینها  نگذارند

 

 مشترک با اموزش و پرورش  پنجم گروه  1400 -  1401سال  م دستگاه های اجرایی فراگیر نه آزمون استخدام
 

 (Www.iranestekhdam.ir)تنظیم شد؟ 1995نوامبر موافقنامه دیتون، برای پایان کدام جنگ در  - 2

 ( کره 4         ( کریمه  3                      ( بوسنی و هرزگوین 2 ( ویتنام1

   3گزینه    پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

در پایگاه    1995نامه صلحی بود که در نوامبر  موافقت نامه چارچوب عمومی صلح در بوسنی و هرزگوین  پاریس یا موافقت -نامه دیتونموافقت 

در پاریس امضا شد و با    1995دسامبر    14نامه رسماً در  پترسون در نزدیکی دیتون، اوهایو در آمریکا تنظیم شد. این موافقت -نیروی هوایی رایت

 امضای آن جنگ بوسنی پایان یافت.

 

 زش و پرورش مشترک با آمو ششمگروه  1400 -  1401سال  م دستگاه های اجرایی فراگیر نه آزمون استخدام
 

     در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اولین پل بشکه ای که جهاد تولید کرد روی کدام رودخانه مستقراست؟-3

(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( فرات4                     ( دجله3                   ( بهمنشیر 2 ( کارون 1

 2گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

ار  پل بشکه ای که از کنار هم قرار گرفتن تعدادی بشکه های در بسته در درون شبکه ای از نبشی ساخته می شود به عنوان اولین پل شناور ابتک

احداث گردید و بعد از آن در نقاط مختلف از این پل استفاده   "بهمن شیر"جهاد سازندگی در پی حصرآبادان جهت دست یابی به شهر از طریق

 .  گردید

 

 دومگروه  99دستگاههای اجرایی سال  هشتمآزمون استخدام فراگیر 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)بودند؟   عضو کشور چند  اوپک، تأسیس  سال  اولین در  -4

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

 3گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

  بغداد به نفتی شرکتهای سوی از نفت قیمت کاهش درباره مذاکره  برای را  عربستان و ونزوئال   کویت، ایران،  کشورهای 1960 سپتامبر در عراق  دولت

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

 . شد
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 نوبت عصر  -گروه چهارم 98دستگاههای اجرایی سال  هفتمآزمون استخدام فراگیر 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)محل برگزاری جلسات پارلمان اروپا، کدام شهر است؟  -5

 ( بروکسل4                    ( استراسبورگ 3( ژنو                                 2                    ( زوریخ1

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

جلسات چهار    یبرگزار   یفقط برا   ،شهر استراسبورگ    سیوا  زی اجالس پارلمان اروپا است. ساختمان لوئ  یشهر استراسبورگ فرانسه محل رسم 

تشک سال  در  بار  دوازده  صورت  به  که  باق  شوندی م  لیروزه  و  شده  واقع  استفاده  صورت    یمورد  لوکزامبورگ  و  بروکسل  در  کارها 

زه  در آن حضور دارند. امرو  زیاروپا ن  هیجدا از اتحاد  ییاروپا  یهاارگان   ریشهر قرار دارند که سا  ییپارلمان در محله اروپا  یهاساختمان .رندیگیم

در منطقه واکِن    سیوا  زیشد. ساختمان لوئ  ییبازگشا  1999( است که در سال  Louise Weiss)  س«یوا  زینهاد، »لوئ  نیا  یساختمان اصل

(Wackenاست )،میگْهایلْتیدر جنوب ش  راسبورگ  (Schiltigheim  .واقع شده است ) 
 

 خوشه شغلی سوم  97دستگاههای اجرایی سال پنجم آزمون استخدام فراگیر 
 

نویس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به فرمان امام خمینی )ره(، به عهده کدام یک از  سرپرستی نگارش اولین پیش  -6

 (Www.iranestekhdam.ir)  شخصیت های زیر بوده است؟

 ( محمدجواد باهنر 2    ( محمد حسینی بهشتی1

 ( حسن حبیبی4    عبدالکریم موسوی اردبیلی(  3

 4 گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

  ی به نگارش درآمده بود، توسط شورا یبیحسن حب یاز حقوقدانان به سرپرست یبه فرمان امام، توسط گروه شتریکه پ یقانون اساس سینوش یپ

 . پرشمارگان منتشر شد  یهادر روزنامه  1358خرداد  24  خیو در تار  یانقالب و دولت موقت بحث و بررس

 

 مشترک با فراگیر هشتم  ششمگروه  99آموزش و پرورش سال  استخدامآزمون 
 

 شود؟ های آن انتخاب میدبیر کل سازمان ملل، به ترتیب، با پیشنهاد و تصویب کدام یک از زیر مجموعه -7

(Www.iranestekhdam.ir) 
 مجمع عمومی  –( شورای امنیت  2شورای امنیت                                              –( دبیرخانه  1

 مجمع عمومی   –( دبیرخانه  4شورای امنیت                                       –( مجمع عمومی  3

 2گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

شمار  سازمان ملل متحد است و در رأس آن قرار دارد. او در عمل سخنگو و رهبر سازمان ملل به رخانهیسازمان ملل متحد سرپرست دب رکلیدب

  رکل یاست. دبکارمند سازمان ذکر شده   نبرتری  عنوان  تحت  منشور  97امر به صراحت در ماده    نیاست و ا  یالمللن یکارمند ب  نی اوّل  رکلی. دبرودیم

 است.   تیحائز اهم  اریاو بس  کیپلماتیو د  یاسی. نقش سشودیمدت پنج سال انتخاب م  یبرا   تینام  یشورا هیبنا به توص  یطرف مجمع عموم  از
 

 مشترک با فراگیر هفتم  نوبت صبح  -دومگروه   98آموزش و پرورش سال  آزمون استخدام
 

 (Www.iranestekhdam.ir)در حقوق اساسی ایران، کدام مورد صحیح است؟  -8

   تخلفات وزیران دیگر نیز مسئولیت دارد. ( وزیر در مقابل  1

 ( وزیر صرفاً در برابر مجلس شورای اسالمی مسئولیت دارد. 2

 ( وزیر صرفاً مسئول اعمال خود و وزرات خانه متبوع خودش است. 3

 رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست. ( وزیر در اموری که به تصویب هیئت وزیران می4
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 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

  ب یکه به تصو  یو مجلس است و در امور   یجمهور س ییدر برابر ر  شی خاص خو  فیمسئول وظا  رانیاز وز  ک یهر    یقانون اساس  137طبق اصل  

 . رودیشمار مبه   زین  گرانیمسئول اعمال د  رسدی م  رانیوز  اتیه
 

 پنجممشترک با فراگیر خوشه شغلی پنجم 97آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 
 

   کره در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است؟گاه زیست ایران، کدام پارک ملّی زیر، به عنوان ذخیره  در -9

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( بخنگان4   ( الر3  ( کرخه 2   ( گلستان1

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 50از    یکیبه عنوان    ونسکوی  یجهان   راثیشد که در فهرست م  رانیا  یپارک مل  نیاول  1354در سال    جنگل گلستان  ایگلستان    یپارک مل

 است دهیبه ثبت رس  نیکره زم  یطیمحست یز  گاهره یذخ
 

 سوممشترک با فراگیر گروه چهارم 95آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 
 

  در برنامه چهارم توسعه اهتمام جدی به زبان فارسی در کنار کدامیک از موارد زیر مطرح شده است؟  - 10

(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( سالم سازی فضای فرهنکی 2  ( مقابله با تهاجم فرهنگی1

 اسالمی (آگاهی کافی درباره تاریخ، فرهنگ، تمدن، هنر ایرانی  4 ( گسترش فعالیت های رسانه ملی 3

 4گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام:
 

   1400سال  وزارت علومآزمون استخدام 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)رخ داده است ؟   1360شهریور  8کدام واقعه زیر، در  -11

 ( انفنجار دفتر حزب جمهوری اسالمی 2  ( انفجار دفتر نخست وزیری  1

 ( تشکیل بسیج مستضعفین 4  ( شکست حصر آبادان  3

 1گزینه  استخدام :پاسخ کارشناس سایت ایران  

وزیر وقت به همراه گروهی از اعضای هیات دولت در انفجار  جمهور و محمدجواد باهنر نخست محمدعلی رجایی رئیس   1360شهریور    8در روز  

تن    70وزیری به شهادت رسیدند. این واقعه درست دو ماه پس از آن رخ داد که آیت اهلل دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی و بیش از  دفتر نخست

 از چهره های سیاسی و اجرایی عضو حزب جمهوری اسالمی در انفجار دفتر این حزب ترور شده و به شهادت رسیده بودند. 

 

 گروه اول 99وزارت بهداشت سال  استخدامآزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)؟ نگهبان واگذار شده است   ی، به شورا ی کدام هنجار حقوق  ریتفس  -12

 ی اساس  نیقوان( 2                                                               یعاد   نیقوان(  1

 یدولت  یاساسنامه ها(  4ی                                                       کل  یها   استیس(  3

 2گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

»نظارت بر قانونگذاری«، »تفسیر قانون اساسی« و »نظارت بر انتخابات« دارای اهمیت بسیاری  ز میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد  ا

 .هستند
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 94تامین اجتماعی سال  استخدامآزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  مرز خسروی بین ایران و کدام کشور است ؟ -13

 (عراق 4      (ترکمنستان                      3              ( آذربایجان             2     ( ترکیه                       1

     4گزینه   پاسخ کارشناس ایران استخدام :

است و ارتباط زمینی ایران و بخش  المللی غربی ایران است که در شهرستان قصر شیرین واقع شده های رسمی و بینمرز خسروی یکی از پایانه 

کیلومتر مرز مشترک با عراق دارای دو مرز رسمی پرویزخان و    186توسط این مرز برقرار است. شهرستان قصرشیرین با داشتن  عربی عراق  

 مرز است.   باشد که مرز رسمی پرویزخان با اقلیم کردستان عراق و مرز خسروی با حوزه عربی کشور عراق همخسروی می 
 

 97استخدام وزارت نیرو سال آزمون 
 

 کدام یک از صحابه پیامبر )ص( تا زمان امام محمدباقر )ص( زنده بود و سالم پیامبر )ص( را به ایشان رساند؟ -14

 (Www.iranestekhdam.ir) 
 ( حجربن عدی 4              ( جابربن عبدا ... انصاری     3                  ( جعفربن ابی طالب  2           ( سعدبن ابی وقاص  1

 3گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

)ع( بود  نیزائر امام حس  نیاند. او پس از واقعه عاشورا، نخست)ع( تا امام باقر)ع(( دانستهیاز اصحاب پنج امام )از امام علرا    جابر بن عبداللّه انصاری

 )ص( را به امام باقر)ع( رساند. امبری او سالم پ  ات،یبنابر روا  نی. همچندیبه کربال رس  نیاربعکه در روز  
 

 96وزارت نیرو سال  استخدامآزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)اولین شهید هسته ای جمهوری اسالمی ایران چه کسی است ؟  -15

 ( مصطفی احمدی روشن  4      ( داریوش رضا زاده        3    (مجید شهریاری2            (مسعود علی محمدی     1

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

علیمحمدی مسعود  نظری؛  دکتر  فیزیک  رشته  در  شریف  صنعتی  دانشگاه  از  دکترا  التحصیل  تاریخ    فارغ    1388/10/22در 

  شخصی خود توسط عناصر وابسته دشمن ترور شد و اولین شهید هسته ای کشورمان می باشد.   روبروی منزلخیابان قیطریه  , صبح  7:05ساعت  

 می باشد.   رانیا  یاهسته   دیشه  نی و اول  رانیا  کیزیف  یدکترا   نیاول  ؛ی محمدی عل  دیشه
 

 94دیوان محاسبات سال  استخدامآزمون 
 

 ، تراکم جمعیت در هرکیلومترمربع تقریبا چند نفر است؟ 1390براساس سرشماری عمومی در سال  -16

(Www.iranestekhdam.ir) 
1  )90                               2  )75                                 3  )45                                  4  )15 

   4گزینه  استخدام :پاسخ کارشناس سایت ایران  

نفر و    45٫6میلیون نفر، تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع    75٬1، جمعیت کشور ایران در حدود  1390بر پایه سرشماری عمومی در آبان ماه  

 درصد بوده است.   1٫3میانگین رشد ساالنه جمعیت معادل  
 

 93استخدام ثبت اسناد سال آزمون 
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ومقررات    -17 قوانین  مصوب طبق  امورخارجه  وزارت  چه  1364استخدامی  شامل  خودش  ماموریت  درحوزه  امورخارجه  ،وظایف 

 (Www.iranestekhdam.ir) فعالیت هایی می شود؟

 فرهنگی   مطبوعاتی،  ( اقتصادی،2   کنسولی   -مطبوعاتی  -فرهنگی-( اقتصادی1

 مطبوعاتی   کنسولی،  ( سیاسی،4   اقتصادی   و  فرهنگی  و  تبلیغاتی  و   ( سیاسی3

    3گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

تبلیغاتی و  سفرا و مسئوالن نمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسالمی ایران در حوزه مأموریت خویش مسئول کلیه فعالیتهای سیاسی و 

 سازند. ماهنگها باید اقدامات و فعالیتهای خود را با آنها  هفرهنگی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بوده و نمایندگان و مأموران سایر وزارتخانه 
 

 93استخدام بانک سپه سال آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  داشت؟ عهده  بر  را(  شهریور 13)  1357 سال فطر  عید نماز  امامت شخصیت، کدام   -18

 ( دکتر باهنر  4              ( دکتر بهشتی  3      ( دکتر مفتح 2               ( استاد مطهری 1

 2گزینه    پاسخ کارشناس ایران استخدام: 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)اولین سرپرست کمیته های انقالب اسالمی چه کسی بود؟  -19

 ( موحدی کرمانی  4              ( صادق خلخالی  3  ( دوزدوزانی  2  ( آیت اهلل مهدوی کنی  1

   1گزینه     پاسخ کارشناس ایران استخدام:

 1361تا سال    1357محمد رضا مهدوی کنی. از سال  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                8-596 -448-600-978                                                                                                        .     

 

 
  

46 

 سازمان سنجش  برگزار شده توسط استخدامبخشی از بسته اصل دفترچه سواالت آزمون های 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

از  کاربران گرامی لطفا دقت فرمای   بسته ید، این فایل تنها بخشی 

آزمون های استخدام برگزار شده توسط    اصل دفترچه سواالت  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان  ص  به  که  میباشدسنجش  

جهت    از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفاً

 .فرماییدلینک زیر کلیک  ، روی بستهخرید و دانلود کامل این 
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید 

  

 

https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
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 مشترک با اموزش و پرورش  پنجم گروه  1400 -  1401سال  م دستگاه های اجرایی فراگیر نه آزمون استخدام
 

دارد از یک جهت او هرگز قدرت و جایگاه محور  چه چیزی در انتظار فرزند دوم است؟ این کودک نیز موقعیتی منحصر به فرد    - 1

بودن را تجربه نمی کند. زیرا آن جایگاه بیشتر توسط فرزند اول اشغال شده است. بنابراین حتی اگر دوباره خواهر یا برادر دیگری  

 .......پا به دنیا بگذارد فرزند دوم آن حس کودکانه خلع شدگی را که خودش با ظهورش از فرزند اول گرفته است.. 

 (Www.iranestekhdam.ir) 

 ( فراموش نمی کند 4                      ( به دست می آورد3                      ( تجربه نخواهد کرد 2 ( تشدید می کند1

 2گزینه    پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 با توجه به متن این حس در کودک دوم وجود ندارد تا از او گرفته شود. 

 

 مشترک با اموزش و پرورش  ششمگروه  1400 -  1401سال  م دستگاه های اجرایی فراگیر نه آزمون استخدام
 

در هر کدام از اشکال زیر بین اعداد ارتباط خاصی و یکسانی برقرار است به جای    - 2

 (Www.iranestekhdam.ir)  عالمت شوال کدام عدد باید قرار بگیرد؟

1  )8 2)  7 

3)  5   4)  2 

 3گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

در هر شکل دو دایره پایینی در هم ضرب و از دایره باال کم می شوند و عدد داخل مستطیل به دست می آید. با همین الگو، عددی که به جای  

 عالمت سوال باید قرار گیرد را به دست می آوریم.

(4 × 𝑥) − 5 = 15 → 4𝑥 = 20 → 𝑥 = 5 

 گروه دوم 99دستگاههای اجرایی سال هشتم آزمون استخدام فراگیر 
 

 ولی. می رود و  می دهد انجام  را کارش اول نفر. آنهاست از  یکی  علی که  ایستاده اند نفر  7  بانکی،  عابر دستگاه پشت صف،  یک در -3

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

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

(Www.iranestekhdam.ir) 
 پنجم   ( 4چهارم                                  (3دوم                              (2ششم                                 (1

 3گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

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

 خوشه شغلی دوم 97دستگاههای اجرایی سال  پنجمآزمون استخدام فراگیر 
 

    مقصود اصلی نویسنده، از ذکر ترانه ها و آهنگ های عامیانه در پاراگراف آخر متن، کدام است؟ -4
(Www.iranestekhdam.ir) 

 تواند در جامعه مطرح شود. برخی از ویژگی های آثار وزین را نداشته باشد،نمی ( تأکید بر این نکته که موسیقی هر قدر هم ساده باشد، تا  1

 ( انتقادی مالیم از اینکه چرا موسیقی در اشکال مختلف خود، همواره فقط نقش انعکاس مسائل را بر عهده داشته است. 2

 ماعی کمک کند. ( بازگویی این مطلب که این نوع از موسیقی می تواند به شناخت مسائل فرهنگی و اجت3

( جلب نظر نویسندگان تاریخ موسیقی به این امر که غفلت آنان از پوشش دادن به این نوع موسیقی، باعث ایجاد خأل بزرگی در شناخت ما از  4

 اند، شده است. وقایع و مشکالت مردم که در طی برخی اعصار با آنها رودررو بوده 

 3  گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
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 گروه دوم 95دستگاههای اجرایی سال سوم آزمون استخدام فراگیر 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)؟ است 1چند درصد از محصول صادراتی بادام توسط این شرکت، درجه  تقریباً -5

1  )80                             2  )20                    3  )50 4  )63 

 4گزینه   استخدام:پاسخ کارشناس ایران 
 

 مشترک با فراگیر هشتم  گروه پنجم 99آموزش و پرورش سال  استخدامآزمون 
 

 است؟  زیر   جمله گرفتن قرار  برای  محل بهترین  شده اند، مشخص[  4]  و[ 3] ، [2] ، [1]  شماره های با  که  متن  در محل کدام -6

  دنبال  به  و آفریده  محور  پژوهش مدرسه ای و  سازد آمیخته پژوهشی رئند با  را خود آموزشی  محیط می تواند   رویکرد  این با  معلم»

 (Www.iranestekhdam.ir) .« کند تربیت  پژوهش و تحقیق انگیزه با  آموزانی  دانش آن

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

 4گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :
 

 مشترک با فراگیر هفتم  نوبت صبح -گروه دوم  98آموزش و پرورش سال  آزمون استخدام
 

 

از    -7 از  زمین را درختان و دیگر گیاهان مناطق حارّههای سبز  درصد ریه   20امروزه بیش  برای بسیاری  ای تشکیل داده است. 

اند. در مقاله مفصلی که چندی پیش  دانشمندان این سوال وجود دارد که این مقدار گیاه، چرا در این ناحیه از زمین جا خوش کرده

حارّه، عامل اصلی رشد و تکامل گیاهان پرتراکم و غول  های سیل آسا مناطق  در یک مجله معتبر منتشر شد، اعالم شده که باران

 آسای استوایی بوده است. نه دمای باالی آن مناطق. 

 (Www.iranestekhdam.ir)کند ؟ گیری متن را به بهترین وجه تضعیف میکدام مورد در صورتی که صحیح فرض شود، نتیجه

 باران ساالنه کافی، پوشش گیاهی به شکل جنگل ندارند.مند بودن از  ( مناطقی در دنیا هستند که با وجود بهره1

 ( برخی از دانشمندان بر این باورند که دمای مناسب، نقس مهمی در تسریع تبخیر و تعریق در گیاهان دارد.2

 روند. ای بدون دمای موجود در آن مناطق، خشک شده و از بین می( در شرایط یکسان با مناطق حارّه، گیاهان حارّه 3

 کنند که عالوه بر آب فراوان، از خاک حاصلخیز نیز بهره ببرند. درختان و به طور کلی گیاهان، وقتی با سرعت و به راحتی رشد می(  4

   3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

 سوممشترک با فراگیر  چهارمگروه  95آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 
 

8-  m    خط موازی باn    خط موازی با هم برخورد کرده اند. حداکثر تعداد متوازی االضالع های تشکیل شده از برخورد این دو نسبت

 (Www.iranestekhdam.ir)به خط موازی کدام است؟  

1  )45                             2  )40   

3  )10                                             4  )8  

 3گزینه  سخ کارشناس ایران استخدام:پا

 شکل زیر برای این مسئله بسیار گویاست: 

 عدد می باشد.   10و تعداد متوازی االضالع نیز     18همانطور که می بینیم تعدا نقاط قطعی  
 

   1400سال  وزارت علومآزمون استخدام 
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را بشمرد و نفر دیگر از عدد    2شروع کرده وبه طور کاهشی مضارب    100دو همکالسی قرار است، یک نفر از عدد  در بازی بین    - 9

را بشمرد، اگر این دو نفر اعداد مربوط به خود را همزمان بگویند، اولین دفعه ای که    3شروع کرده و به طور افزایشی مضارب    3

 (Www.iranestekhdam.ir)عدادی که دو نفر می گویند، کدام است؟عدد نفر اول از نفر دوم کمتر می شود مجموع ا

1  )82 2  )90               3  )89                4  )86 

 -گزینه   پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

می رسد و در   60هم به عدد    20*3=60می رسد و نفر دوم    60یعنی به    100عدد کمتر از    40،  2*20=40بار تکرار همزمان، نفر اول    20بعد از  

است و در گزینه ها موجود    121خواهد بود که جمع آن ها    63و عدد نفر دوم    58تکرار بعد نفر اول از نفر دوم کمتر می شود. عدد نفر اول  

 باشد، در هر صورت شیوه حل به صورت باال می باشد.   4نیست.به نظر می رسد عدد نفر اول باید مضرب  

 

 گروه اول 99وزارت بهداشت سال  استخدامآزمون 
 

یک راه حل برای همه جواب نمی دهد . روش درمان باید متناسب با  الزم است بدانیم درمان اضطراب اجتماعی ، آنی نیست و  -10

نیاز هر بیمار باشد . تراپیست و بیمار ، برای تعیین موثر ترین روش ، باید با یکدیگر همکاری کنند . و به ارزیابی میزان تاثیر روش  

 برنامه درمان باید ................  درمان بپردازند . از آنجانیی که واکنش هر بیمار به درمان متفاوت و خاص است ،

 (Www.iranestekhdam.ir) 
 باشد .  یمتنوع و چندبعد   زی، نماریدر مورد هر ب(  2 قرار داده شود .   یروان درمان  یباشد ، بر مبنا  یاز آنکه دارو درمان  شیپ(  1

 .  بلند مدت باشد(  4     شود   میبا آزمون و خطا تنظ(  3

 2گزینه  ایران استخدام :پاسخ کارشناس سایت 
 

 مشترک با فراگیر هفتم  98استخدام وزارت بهداشت سال آزمون 
 

شویم که دو نفر دیگر نیز به آنها اضافه  نفر به طور مساوی تقسیم کنیم. پس از تقسیم متوجه می   4قرص نانی را باید بین      -11

نفر عادالنه باشد؟    6اند. هر کدام از این چهار نفر، چه کسری از نانی که دریافت کرده اند را باید برگردانند تا تقسیم نان بین  شده
(Www.iranestekhdam.ir) 

1  )
𝟐

𝟓
                              2 )

𝟏

𝟑
                            3 )

𝟏

𝟒
                            4 )

𝟏

𝟓
 

 2گزینه    پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

ابتدا به فرد  
𝟏

𝟒
نفر بودند به هر نفر    6نان می رسد. اگر از ابتدا    

𝟏

𝟔
می رسید.با محاسبه تفاوت    

𝟏

𝟒
و    

𝟏

𝟔
قسمت   12، در حالت کلی باید قرص نان به  

شود یعنی 
𝟏

𝟒
م شود و یک قسمت بازگردانده شود. یعنی هر شخص قسمت تقسی   3آن باید به    

𝟏

𝟑
 نان خود را بازگرداند.    

 

 99سازمان تامین اجتماعی سال  استخدامآزمون 
 

درصد است و شما کاالیی خریده   5/ 26نرخ بهره را می توان معادل نرخ تخفیف هم در نظر گرفت. فرض کنید نرخ بهره معین   -12

امروز  اید که فروشنده راضی است در   بعد،  به جای یک سال  اگر  ازای آن کاال، شما یک سال بعد یک میلیون تومان بپردازید. 

   .. یعنی پولی که امروز باید بپردازید، ;درصد تخفیف بگیرید 5/ 26بخواهید این رقم را تسویه کنید، باید حدودا به اندازه نرخ بهره 

 (Www.iranestekhdam.ir)  ر می کند؟  کدام مورد، به منطقی ترین وجه، جای خالی در متن را پ 

 ( دیگر ارزش قبل را نخواهد داشت 2     ( به نظرتان غیر منطقی می آید 1

 ( کمتر از یک میلیون خواهد بود 4                ( حکم پس انداز را برای شما داشته است 3

 4گزینه   پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :
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 97استخدام وزارت نیرو سال آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام مورد، موضوع احتمالی پاراگراف بعدی خواهد بود ؟   -13

 ( چگونه می توان به تعریف واحدی از متقاعدسازی رسید2   ( اصول دیگر روان شناسی اجتماعی  1

 ( چرا متقاعد سازی همواره مورد توجه محافل اجتماعی بوده است.  4 ( یک ویژگی مهم مشترک موجود در تعاریف متقاعدسازی .  3

 3گزینه    پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 این موضوع پرداخته شده است،   با توجه به اینکه در پاراگراف اول متن به اهمیت متقاعد سازی اشاره شده و در پاراگراف دوم به بررسی تاریخی

ی  و با توجه به اینکه در جمله آخر پاراگراف دوم ذکر شاده اسات که : با مروری بر دیگر تعریف هایی که درباره متقاعدساازی مطرح شاده اسات، م

مساتتر اسات. لذا گزینه ساوم    توان گفت که همه مولفان، به نسابت یکساانی از آن فهم داشاته اند که در آن، مفهوم ارتباط به منظور تاثیرگذاری

 می تواند موضوع احتمالی پاراگراف بعدی متن باشد.
 

 96استخدام وزارت نیرو سال آزمون 
 

مدت    -14 به  اول  تخلیه   شیر  فقط  اگر  دارد  قرار  تخلیه  شیر  دو  آب،  از  پر  مخزن  یک  کف  باشد    20در  باز   آب   1/ 2دقیقه 

مخزن خارج  می شود و اگر شیر تخلیه  دوم به تنهایی به مدت  یک ساعت باز باشد، نصف آب مخزن  تخلیه  می شود اگر هر دو  

 (Www.iranestekhdam.ir)شیر همزمان  باز باشد چند دقیقه طول می کشد تا مخزن  کامالً تخلیه شود ؟ 

1)  48   2)  40                       3)  36                                       4)  35   

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

  60تواند کل مخزن را خالی کند.شیر تخلیه دوم، در  دقیقه می  80کند، پس همین شیر، در  مخزن را خالی می   4/1دقیقه    20شیر تخلیه اول، در  

دقیقه،   240گیریم که در  تواند کل مخزن را خالی کند.پس نتیجه میدقیقه می  120کند، پس همین شیر در  را خالی می دقیقه نصف مخزن  

دقیقه یعنی  5/240توانیم در مخزن را می 1خالی کنیم. پس  1مخزن را از طریق شیر شماره  3و  2مخزن را از طریق شیر شماره  2توانیم می

 دقیقه خالی کنیم.   48
 

 (Www.iranestekhdam.ir)قرار بگیرد ،کدام یک از موارد زیر، صحیح  است ؟    Bاگر یکی از مربع ها درون  -15

 است .  C( نام دایره بزرگ  2  است    B( نام بیضی  1

 است .    A( نام مربع کوچک  4  است .  F( نام دایره کوچک  3

 3گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 خواهد شد.   Fدر این صورت حالت اول مد نظر است، که در این صورت نام دایره کوچک  
 

 96استخدام قوه قضائیه سال آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)بر اساس متن، کدام مورد در باره رابطه بین دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی ، صحیح است؟ -16

 دگرگونی های فرهنگی در عصر حاضر، معلول سرعت گرفتن آهنگ  تغییرات اجتماعی است . (1

 است.انقالب تکنولوژیک از استحکام این رابطه تا حد قابل توجهی کاسته   (2

 شواهدی دال بر وجود علت و معلولی بین آنها وجود ندارد .  (3

 ( در طول تاریخ  تغییرات اجتماعی همواره عامل بروز تغییرات فرهنگی ملموس بوده اند. 4

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

زینه چهارم در متن چیزی ذکر نشده و فقط گزینه اول در  ها ذکر شده است. در مورد گگزینه دوم و سوم اشتباه هستند و در متن خالف آن 

پاراگراف دوم، سطر سوم و چهارم ذکر شده است ) روند تغییرات اجتماعی چنان سرعت و عمقی یافته که پابرجاترین عرصه حیات بشر، یعنی 

 فرهنگ را نیز در نوردیده و ما را در میانه یک دگرگونی جدی فرهنگی قرار داده است (. 
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 94استخدام دستیاران ستادی سال مون آز
 

هزار تومانی میفروشد. وی حداکثر چند جنس می تواند از   8و6هزار تومان وارد مغازهای میشود که تنها اجناس  100فردی با  -17

 (Www.iranestekhdam.ir) این مغازه خریداری کند، به شرطی که هیچ پولی اضافه نیاورد؟ 

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

   3گزینه    پاسخ کارشناس ایران استخدام :

6×x + 8×y = 100 

بصورت عدد صحیح باشد با امتحان اعداد و روش حل عددی     yو هم    xبرای این رابطه باید حالت بهینه و ماکزیمم مقادیر را محاسبه کرد که هم  

 خواهد بود.   16آید که در این صورت مجموع آنها برابر  می  2برابر    yو مقدار  14برابر     xمقدار  
 

د؟   نفر از کارمندان هنوز در هتل حضور داشته باشند،چند نفر از کارمندان،روز قبل هتل را ترک کرده ان  110اگر ظهر روز سوم،    - 18

(Www.iranestekhdam.ir) 
1  )60                                      2  )50                                      3  )40                                    4  )30 

 2گزینه   پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 نفر رفته است.  50نفر بوده و با این حساب روز قبل    200نفر    100های نوشته شده انگار بجای  با توجه به جدول باال و موارد و درصد 
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از     بسته کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی 

برگزار شده توسط    استخدام  های   آزمون  اصل دفترچه سواالت  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان  ص  به  میباشد که  سنجش

جهت    از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفاً

 .لینک زیر کلیک فرمایید ، روی بستهخرید و دانلود کامل این 
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید 

  

 
 

https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
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