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 سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir 

 

 ! اخطار مهم! 

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

 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 

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

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

 یگیری حقوقی خواهیم نمود.هشدار اقدام به پ برداری از آن؛ بدون  هیچ گونه تماس قبلی و

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 یید، این فایل تنها بخشی از محصولکاربران گرامی لطفا دقت فرما

به همراه  94سال  اول ریفراگ یسواالت آزمون استخدامبسته  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما ص به باشد که می یحیپاسخ تشر

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

زیر کلیک لینک  جهت خرید و دانلود کامل این محصول، روی

 .فرمایید
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید

https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
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 سواالت یحیبه همراه پاسخ تشر 94سال  اول ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

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

بگیرید، اگر بخواهیم محتویات هر کدام از خانه های جدول وسط خانه قرار بگیرد از کدام ابزار استفاده می جدول زیر را در نظر  -1

 (Www.iranestekhdam.ir) کنید ؟

 
1 )Auto Fit  2 )Justify     3 )Center  4 )Cell Alignment 

 4 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

باعث رفتن کل  centerرا میزنیم. خود دکمه  center alignmentدکمه  Alignmentبرای وسط چین کردن محتوای جدول در بخش 

 جدول به وسط سطر میشود.
 

  یو آمار مقدمات یاضیر

𝟑𝒙𝟐بین دو ریشه معادله  x= 2اگر  -2 +𝒎𝒛 − 𝟐 −𝒎 =  قرار ندارد ؟ mواقع باشد، کدام مقدار در مجموعه مقادیر  𝟎

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )5/10 -  2 )5/9 -  3 )10 -  4 )8 – 

 4 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 چون گفته دو ریشه دارد پس دلتا باید بزرگتر از صفر باشد

𝛥 = 𝑏2 − 4𝑎𝑐 = 𝑚2 − 4(3)(−3 −𝑚) > 0 → 𝑚2 + 12𝑚 + 36 > 0 → (𝑚 + 6)2 > 0 

𝑥1, 𝑥2 =
−𝑚± (𝑚 + 6)

6
 

𝑥1 =
−𝑚+ (𝑚 + 6)

6
= 1 

𝑥2 =
−𝑚− (𝑚 + 6)

6
 

 :باشد پس  x2 و  x1باید بین  2
−2𝑚 − 6

6
> 2 → −2𝑚 − 6 > 12 → 𝑚 < −9 
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  نگارش نییو آ یفارس اتیبان و ادبز

 (Www.iranestekhdam.ir)در همه ی عبارات زیر، غلط ویرایشی یافت می شود، به جز عبارت ... .  -3

 ( سارق را دستگیر کردند و به زندان بردند.1

 ( کفشی که برادرم خریده بود را پدرم پسندید.2

 ( بسته سفارشی پدرم را به وسیله پست، برایش فرستادم.3

 ل، سعدی شیرازی، نوشته شد.( گلستان و بوستان، توسط شیخ اج4

 1گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 تصحیح گزینه های دیگر:
 ( پدرم کفشی را که برادرم خریده بود، پسندید. 2

« را»که عالمت مفعولی است، بعد از مفعول قرار گرفت. آوردن « را»مفعول است و « کفشی»فاعل است، پس به اول جمله منتقل شد. « پدر)»

 بعد از فعل غلط است و باید بعد از مفعول بیاید.(

 ( بسته ی سفارشی پدرم را برایش فرستادم.3

 جایز نیست. به ویژه در جایی که فاعل مشخص است.« توسط»یا « به وسیله»به کار بردن 

: واژه ای فرانسوی است و شکل فارسی 2. خود به معنی ارسال است و آوردن واژه های هم معنی کنار هم، حشو و اضافه ست. / 1همچنین، پست: 

 آن )فرستاندن( بهتر است.

 ( شیخ اجل، سعدی شیرازی، گلستان و بوستان را نوشته است.4

 ویرایش شده. 3مانند گزینه ی 
 

  یعارف اسالمم

 (Www.iranestekhdam.ir) پرستش و اطاعت از غیر خدا ، به ترتیب موصوف به کدام شرک است ؟ -4

 خفی ذاتی  –( جلی ذاتی 2  جلی عملی  –( خفی عملی 1

 جلی ذاتی  –( خفی ذاتی 4  خفی عملی  –( جلی عملی 3

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

  :و عمل است که خود دارای مراتب گوناگونی است عبادتپاسخ تشریحی: شرک عملی، مربوط به 

 شرک جلی:
 .اولین و باالترین مرتبه شرک عملی که سبب خروج از اسالم می شود، شرک در عبادت و استمداد از غیرخداست که شرک جلی نامیده می شود

 شرک خفی: 

  :مرتبه بعدی از مراتب شرک عملی، شرک خفی است که در مرتبه خود نیز دارای اقسام گوناگونی است

  شرک در خالقیت

  شرک در اطاعت

 شرک در عبادت 
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  یعموم - یسیبان انگلز

5- he company president stated that without the active ……….. of all the employees the project 

could not have even gotten off the ground. (Www.iranestekhdam.ir)  
1) permission  2) involvement             3) procedure  4) density  

  3گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 ترجمه:

 توانستند اجرا بکنند.رئیس شرکت بیان کرد که بدون   ........   فعال، تمام کارمندان، این پروژه را نمی

 تراکم (4                 طرز عمل (3( درگیری                      2مرخصی            (1
 

  یو قانون اساس ی، دانش اجتماع یطالعات عموما

 (Www.iranestekhdam.ir)کجاست ؟ « دیوان کیفری بین المللی » محل استقرار  -6

 ( واشنگتن4  ( نیویورک 3   ( لندن 2   ( الهه1

 1گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

المللی برای رسیدگی ( اولین دادگاه دائمی بینICC)به اختصار  International Criminal Courtالمللی )به انگلیسی: دیوان کیفری بین 
 کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز جنسی است که مقر آن در الهه، هلند قرار دارد.به جرایم نسل

 

  یو شغل یلیوش و استعداد تحصه

، یک مسئله است. برای پاسخگویی به سوال، الزم است مسئله مربوط به آن را حل نموده و گزینه ای که  زیرراهنمایی : سوال 

 (Www.iranestekhdam.ir) .بهترین پاسخ را مشخص کرده، انتخاب کنید. سوال فقط یک پاسخ صحیح دارد

  جای عالمت سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد ؟در هر کدام از شکل های زیر ، بین اعداد ارتباط خاصی برقرار است. به  -7

(Www.iranestekhdam.ir) 
 

 
1 )8   2 )12    3 )16    4 )20  

 1گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 کنند.دو عدد باال و پایین از هم و دو عدد سمت چپ و راست از هم کم شده و این دو عدد حاصل برهم ضرب شده و عدد وسط را ایجاد می

 8*1= 8(   و   15-7= )8(   و 9-8= ) 1
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 این فایل تنها بخشی از محصولکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، 

به همراه  94سال  اول ریفراگ یسواالت آزمون استخدامبسته  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما ص به باشد که می یحیپاسخ تشر

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

کلیک لینک زیر  جهت خرید و دانلود کامل این محصول، روی

 فرمایید.
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
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