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)شرکت  نمونه سواالت اختصاصی و ثبت شده سایت ایران استخدام: این فایل بخشی از مهم اخطار

حوزه حمایت از حقوق مولفان و ناشرین جمهوری اسالمی است و قوانین مربوط به  آلتین سیستم(

 .ایران بر آن حاکم می باشد

تهیه کتب و یا قرار دادن آن در  هرگونه سوء استفاده از این فایل همانند استفاده از محتوا در

وبسایت های دیگر، چه برای فروش و چه به صورت رایگان شرعاً حرام و قانوناً خالف با مقررات و 

 قوانین کشورمان است.

با توجه به روزها تالش و هزینه های بسیار جهت تهیه ی این بسته در صورت مشاهده و یا گزارش 

پیگیری حقوقی و اخذ چ گونه تماس قبلی و هشدار اقدام به هرگونه کپی برداری از آن بدون هی

 نمود.جریمه خواهیم 

 استخدامی خود آزماییبسته 

 ایران استخدام
 

 دقیقه 07مدت پاسخگویی: 

 عدد 07تعداد کل سواالت: 

 

 



     

 

 

 میهن همکار
 میهن همکار

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 
 میهن همکار

 

 یهن همکارم

 

 میهن همکار میهن همکار رمیهن همکا میهن همکار
 میهن همکار

 میهن همکار میهن همکار میهن همکار میهن همکار

 میهن همکار

 
 میهن همکار

 

 میهن همکار

 میهن همکار

 
 همکار میهن

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 هر گونه کپی پرداری از این فایل ممنوع میباشد

در صورت مشاهده هر گونه کپی برداری بدون اخطار 

 قبلیمنجر به شکایت و پیگیری قانونی خواهد شد

در صورت مشاهده هر گونه کپی برداری بدون اخطار 

 قبلیمنجر به شکایت و پیگیری قانونی خواهد شد

 هر گونه کپی پرداری از این فایل ممنوع میباشد

در صورت مشاهده هر گونه کپی برداری بدون اخطار 

 شدقبلیمنجر به شکایت و پیگیری قانونی خواهد 

در صورت مشاهده هر گونه کپی برداری بدون اخطار 

 قبلیمنجر به شکایت و پیگیری قانونی خواهد شد

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

 ایران استخدام         استخدام رانیا - یاستخدام ییبسته خود آزما

 

 «ایران استخدام» خواهد داشت. یقانون گردیپ یبدون اخطار قبل ،سودجو توسط افراد لیفا نیهرگونه انتشار ا 2:  صفحه

 

 :اتیکل
 

از  تیستخدام در جهت حماا رانیا میت ،ییاجرا یدستگاه ها ریفراگ یآزمون استخدام نیچهارم یبرگزار یکیتوجه به نزد با

و انتشار بسته  هیاقدام به ته یشما کاربران گرام یسطح علم شیو افزا شتریهرچه ب یخود و با هدف کسب آمادگ یکاربران گرام

 نموده است. "گانیکامالً را"به صورت  ییخودآزما ژهیو یها

 شده اند. هیو ته یع آورقبل جم یسالها یاستخدام یبسته از آزمونها نیسواالت موجود در ا ی*تمام

 

 و هدف: ییکارا

 

با  ییارویجهت رو یذهن یو کسب آمادگ یجمع بند تیاهم ،ییخودآزما یبسته ها نیاستخدام از ارائه ا رانیا یگروه آموزش هدف

زم را در ال یمشابه کسب آمادگ طیبا قرارگرفتن در شرا دیبتوان ییانتها یدر روزها یسواالت آزمون است که شما کاربران گرام

 .دیباشبه سواالت داشته  ییخصوص پاسخگو

جهت  یذهن یاز کارشناسان کسب آمادگ یاریبس هیقبل از آزمون به توص یجهت کسب تمرکز و آمادگ یذهن نیتمر کی*انجام 

 رگذاریتأث اریسمسابقه ب دانیمطالعه همانند گرم کردن ورزشکاران قبل از ورود به م یانیپا یدر روزها یبرخورد با حل سواالت تست

 باشد. یم

 

 محتوا: حیتوض

 

 0باشد. )شامل سواالت  یقبل م یسواالت برگزار شده توسط سازمان سنجش در سالها نیاز ع یبخش یخود آزما حاو یها بسته

 (یاستخدام یآزمونها یدرس عموم

 

 انجام:  نحوه

 

 که: میینما یم هیتوص یگرام انیبه شما کارجو ما

 

 (قهیدق 07. )دییدفترچه توجه و دقت نما نیا ییجهت پاسخگو شده نییبه مدت تع -1

 

 .دیآرام بدور از صدا قرار داشته باش طیمح کیدر  ییدر زمان پاسخگو دیکن یسع -2

 

 .دییاقدام به حل کردن سواالت نما یبر اطالعات فرد هیکه خود و با تک دیکن یدر ابتدا سع -3

 

 .دییرفتار نما یآزمون واقع کیه مانند دفترچ نیبه سواالت ا ییهنگام پاسخگو -4
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و بهتر  شتریب یتا ذهن شما جهت آمادگ دییاستفاده نما زیو م یدفترچه از صندل نیبه سواالت ا ییهنگام پاسخگو دیکن یسع -5

 درک کند. یرا با آزمون واقع یشتریمشابهت هرچه ب

 

به صورت دائم  قهیدق 07 زانیوقت خود را به م دیکن ی. سعدیینما یدفترچه خوددار نیبه سواالت ا ییوقفه در پاسخگو جادیاز ا -6

 .دیدفترچه اختصاص ده نیحل نمونه سواالت ا یو بدون قطع کردن برا

 

از آن شده  یبخش یدچار فراموش ایو  دیستیکه بر مباحث آنها خوب مسلط ن دیکنیحس م ایو  دیدانیکه پاسخ آنها را نم یسواالت -0

 .دیینما یکاغذ عالمت گذار کیدر را درس به درس  دیا

 

 یکه در مرحله قبل یسواالت یابیبا استفاده از منابع اقدام به پاسخنامه  ،یدرس عموم 0سواالت  یکامل و حل تمام انیپس از پا -8

حله اقدام به مر نیخودآزما در ا یکردن بسته ها دتریاستخدام به عمد و در جهت هرچه مف رانی. ادییپاسخ آنها داده نشده است نما

 .دیپاسخ نگذار یرا ب یسوال دیکن یسع یاست. به صورت کل نکردهانتشار پاسخنامه ها 

 

تا  دیکن یاستخدام منتشر خواهد شد. لطفاً تا قبل از انتشار پاسخنامه سع رانیا تیدر سا گریدفترچه تا دو روز د نیپاسخنامه ا -9

 .دیدفترچه کن نیبه سواالت ا ییاسخگوو نقاط ضعف خود اقدام به پ یجهت سنجش سطح آمادگ

 

بود. پس از  دیخودآزما خواه یپاسخنامه بسته ها افتیصفحه شما قادر به در نیبا مراجعه به هم 96 وریشهر 2در روز  -17

 .دیو رفع اشکال تک تک سواالت پاسخ داده شده توسط خود کن یاقدام به بررس دیتوانیبسته ها شما م افتیدر

 

 یران استخدام موفقیت تک تک شما عزیزان می باشدآرزوی ما در ا

Www.IranEstekhdam.Ir 
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 هفتگانه( ی)مهارت ها وتریکامپ -6

 یخیو تار یاسیو س یماطالعات عمو -0

 

 

 
 

 
   

 تلفن های پشتیبانی:

42200620-741    

 

 :آدرس سایت  

Www.IranEstekhdam.Ir    

 

 

 
 

 
 

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


     

 

 

 میهن همکار
 میهن همکار

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 
 میهن همکار

 

 یهن همکارم

 

 میهن همکار میهن همکار رمیهن همکا میهن همکار
 میهن همکار

 میهن همکار میهن همکار میهن همکار میهن همکار

 میهن همکار

 
 میهن همکار

 

 میهن همکار

 میهن همکار

 
 همکار میهن

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 هر گونه کپی پرداری از این فایل ممنوع میباشد

در صورت مشاهده هر گونه کپی برداری بدون اخطار 

 قبلیمنجر به شکایت و پیگیری قانونی خواهد شد

در صورت مشاهده هر گونه کپی برداری بدون اخطار 

 قبلیمنجر به شکایت و پیگیری قانونی خواهد شد

 هر گونه کپی پرداری از این فایل ممنوع میباشد

در صورت مشاهده هر گونه کپی برداری بدون اخطار 

 شدقبلیمنجر به شکایت و پیگیری قانونی خواهد 

در صورت مشاهده هر گونه کپی برداری بدون اخطار 

 قبلیمنجر به شکایت و پیگیری قانونی خواهد شد

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

 ایران استخدام         استخدام رانیا - یاستخدام ییبسته خود آزما

 

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

 
 

 فارسی ادبیات و زبان

 Www.IranEstekhdam.IRکاربردن کدام کلمه، درست است؟ از نظر نگارش فارسی، به - -1

 ( گزارشات 4  ( فرمایشات 3  ( تأثیرات 2  پیشنهادات ( 1 

 Www.IranEstekhdam.IRنرفته استبه کار « آرایه تلمیح»یک از ابیات زیر، در کدام -2

 تو را که گفت که این زال، ترک دستان گفت   ( به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو 1 
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 .رفت زمانی به فکرت فرو الب آمد؟ق گفتم: عقل نفیست را چه شد تا نفس خسیس -4
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یا  نوشته معموالً  از کدام عالمت  بخش های مختلف یک کتاب  ذکر عنوان مقاله ها، رساله ها، اشعار، روزنامه ها، آثار هنری ودر -8
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 معارف اسالمی
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 کنند.( حاکمان جور که مردم را از ظهور ایشان مأیوس می3 

 کنند.وس می( حامان جور که مردم را از ظهور ایشان مأی4 
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 ؟کرردام یررک از ماجراهررای ترراریخی اسررالم در زمینرره ی اثبررات والیررت حضرررت علی)ع(درحجرره الرروداع اتفرراق افترراد           -13
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 کردیم در میان دوزخیان نبودیم؟  شنیدیم یا تعقل میگویند اگر میچه کسانی در روز قیامت میبه تعبیر قرآن کریم،   - -14

Www.IranEstekhdam.IR 
 کنندگان از دل( پیروی2     پرستتدبیران حق( بی1

 تفاوت( مؤمنین بی4     زدگان پیرو هوس( حسرت 3
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اگر انسان ایمان داشته باشد که در هر حالی خداوند به او علم........... دارد و همیشه در محضر الهی است، ............  - -16
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 گرفتار مشکالت و سختی های دنیا نمی شود. -حصولی (1

 به راحتی از گناهان اجتناب می ورزد. -( حضوری2

 به راحتی از گناهان اجتناب می ورزد. -( حصولی3

 گرفتار مشکالت و سختی های دنیا نمی شود. -( حضوری4
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 یقین شهودی –روح آرمان خواهی فطرت الهی و شخصیت اخالقی در انسان ( شکوفا شدن 2

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

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

 

 
_____________________ 

 زبان انگلیسی
Part A: Grammar and Vocabulary Www.IranEstekhdam.IR 

Directions: for question 12 to 12 T select the number of the ansverchoise, (2), (1), (2) or (4) 

that best completes the blank. Then mark your answer an your ansver sheet. 
 نت: گرامر و ل Aبخش 

( که به بهترین شکل جای خالی را کامل 4( و )3(، )2(، )1ترین جواب را، )عدد گزینه مناسب 55تا  46دستورالعمل: برای سواالت 

 کند، انتخاب کنید و سپس پاسخ خود را در پاسخنامه ثبت کنید.می

 

-21 A contract of sale goods is a contract ……………… the seller transfers or agrees 

totransfer the property in good to the buyer for a price. Www.IranEstekhdam.IR 

 2) that    1) by that   2) that with   4) by which 

 

-11  Accounting is facilitated by accounting organizations such as standard- setters, 

accounting firms and ……………. Www.IranEstekhdam.IR 

2) Are professional bodies    1) professional bodies   

2) there are professional bodies    4) professional bodies are also 

 

-21 Computers have reduced the cost of accumulating, storing, and reporting managerial 

accounting information and have made ………………. To produce a more detailed 

account of all data that is entered in to any given system. Www.IranEstekhdam.IR 

2) it possible   1) possible   2) possibility   4) possible it  
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 «ایران استخدام» خواهد داشت. یقانون گردیپ یبدون اخطار قبل ،سودجو توسط افراد لیفا نیهرگونه انتشار ا 9:  صفحه

Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (2) . (1) . 

 (2) or (4) .then mark the correct choice as your answer sheet . 

Inventories of medical equipment may be maintained at different levels within a country’s 

health –care structure. At the national level  the Ministry of health other overseeing  body 

may keep an inventory of highly sophisticated or regulated  equipment such as devices 

used in nuclear medicine and devices the emit ionizing  radiation .Such inventories may be 

used to ensure that proper service is implemented to protect large investments of highly 

technical equipment and to monitor potential hazards, including radioactive and nuclear 

exposure .In cases where the state owns the assets a national or regional inventory  may be 

implemented. 

Most medical equipment inventories however are held at the health care facility level. For 

smaller organizations such as a local clinic, the inventory may consist of a few simple 

items and may be updated if very infrequently if ever. Meanwhile  hight -level specialized 

hospitals may have thousands of items listed in the inventory, whit continual updated 

.every inventory is unique to reflect the facility s assets. The size and complexity of the 

inventory will depend on its type and purpose and the scale of the operation. 
Www.IranEstekhdam.IR 

 

14)What does the passage mainly discuss? Www.IranEstekhdam.IR 

2) medical inventions 

1) inventory systems 

 2) medical inventories 

4) Medical equipment 

 

12) According to the passage, inventors of equipment in nuclear medicines 

………………… Www.IranEstekhdam.IR 

2) May be kept by the ministry of health  

1) Should be kept in health-care facilities 

2) Are poorly maintained 

4) Are at facility level. 

 

12) The meaning to paragraph 2 is closest in meaning to… Www.IranEstekhdam.IR 

2)medical inventories  

1inventing 

2) supporting 

4)financing 

 

17)The indicates that high –level specialized hospital………. Www.IranEstekhdam.IR 
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 ایران استخدام         استخدام رانیا - یاستخدام ییبسته خود آزما

 

 «ایران استخدام» خواهد داشت. یقانون گردیپ یبدون اخطار قبل ،سودجو توسط افراد لیفا نیهرگونه انتشار ا 11:  صفحه

2)keep all their items in one inventory 

1)keep their inventory at local clinic 

2)dont usully keep an inventory of their simple  items 

4)update their inventories frequently 
 

 

28- This is a very light chair. It is … of a series of aluminum tubes. Www.IranEstekhdam.IR 

1) Composed 

2) Consist 

3) Aware 

4) Afraid    

 

If had treated her well she … Www.IranEstekhdam.IR 29- 

1) Won't leave 

2) Dose not Leave 

3) Had Left 

4) Would not have left 

 

20- " Could you ……… me a favor ? Would you mind answering the phone for a minute – 

I need to pop out to the post office " Www.IranEstekhdam.IR 

2) get   1) take   2) make   4) do 

_____________________ 

 و آمار یاضیر
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 ایران استخدام         استخدام رانیا - یاستخدام ییبسته خود آزما

 

 «ایران استخدام» خواهد داشت. یقانون گردیپ یبدون اخطار قبل ،سودجو توسط افراد لیفا نیهرگونه انتشار ا 11:  صفحه

که در این روز باشند. احتمال اینکنندگان به یک بیمارستان در یک روز خاص، دارای بیمه تکمیلی میدرصد از مراجعهده -33

 ؟شود اولین بیماری باشد که بیمه تکمیلی دارد، کدام استخاص، پنجمین بیماری که در این بیمارستان درمان می
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  Www.IranEstekhdam.IR؟ ، کدام مجموعه ی زیر است  >مجموعه جواب معادله  -34

1  )-(               2 )-(              3  ),+4-()               4 ),+4() 

 

با کدامیک از مجموعه های زیر،بره   A-C،  در این صورت مجموعه   C-B  Aطوری باشند که     Cو  A-Bاگر مجموعه های  -35

 Www.IranEstekhdam.IRطور قطع برابر است؟ 

1  )A  C                2  )A -B               3  )A  C                   4 )C 

 

 Www.IranEstekhdam.IRبرابر است با :    Tan 2 x Cos 2 x + Cot 2 x Sin 2 xحاصل عبارت    -36

1  )   x Cos 2 -  Sin 2 x                         2  )Sin 2 x   -   x Cos 2    

3   )1                                      4   )Cot 2 x   + Tan 2 x 

 
 Www.IranEstekhdam.IR  عبارت است از:   انتگرال تابع      -30

1   )                2  ))1x+Ln(x+ 3  )|1Ln|x+-x            4 ))1Ln(x+ 

 
 

کدام   =7f(x)ر است. بزرگترین ریشه معادله بخش پذی  +1xبر      + f(x)= +aچند جمله ای  - -38

 Www.IranEstekhdam.IRاست؟

 

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

 

دو جامعه دارای مقیاس های اندازه گیری متمایز هستند. برای مقایسه پراکندگی داده های آماری دو جامعه، کدام شاخص -39

 Www.IranEstekhdam.IR ؟مناسب است

 ( انحراف معیار4( واریانس            3( دامنه تنییرات          2( ضریب تنییرات         1
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 هوش و استعداد تحصیلی
 

که در هر سؤال مطرح شده، مورد تجزیه و ، الزم است موقعیتی را 44تا  41 راهنمایی: برای پاسخگویی به سؤالهای

تحلیل قرار دهید و سپس گزینه ای را که فکر می کنید پاسخ مناسب تری برای آن سؤال است، انتخابکنید. هر سؤال 

را با دقت بخوانید و با توجه به واقعیتهای مطرح شده در هر سؤال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج 

 اسخی را که صحیح تر به نظر می رسد، انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنیداست، پ

 

روستا بیشتر از  یادر این طرح، شرایط عادی، شرایطی است که در آن، منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان  -41

ت که در آن، منابع آبی موجود برای تامین بی، شرایطی اسآمیزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. بر این اساس، شرایط تنش 

آب یک شهر، شهرستان یا روستا معادل )سربهسر( میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. همچنین شرایط بحران آب، شرایطی 

 ................... .است که در آن، منابع آبی موجود برای تامین اب یک شهر، شهرستان یا روستا

 Www.IranEstekhdam.IR ؟نطقی ترین گزینه برای تکمیل جای خالی در متن فوق استکدام مورد زیر، م 

 ( در زمان اوج مصرف به پایان برسد. 1

 آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.با همواره برابر ( 2

 ( به دلیل تقلیل، امکان رسیدن به اوج مصرف را ندهد.3 

 شد.( کمتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف با4 

 

برخی از پرندگان ننمه خوان می توانند با سرعتی معادل یک صدم چشم به هم زدن انسان، ماهیچه صوتی خود را منقبض و  -42

اد کنند. بعضی از پرندههای ننمه خوان، لحن خود را با ماهیچههایی ابرسریع به وجود می آورند که این کار مشابه شیوه ای است زآ

گونههای ماهی و کبوتر طوقی به کار میبرند. به احتمال زیاد، همه پرندگان آواز خوان این ماهیچه را  که مارهای زنگی، برخی از

 دارند. 

 کدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود، به بهترین وجه، نتیجه گیری متن فوق را تضعیف می کند؟

Www.IranEstekhdam.IR 
 قادر به ننمه خوانی نیستند. سه ای به نتیسم رام همه  ( پرندگانی که تارهای صوتی آنها آسیب ببینند،1 

 ( برخی پرندگان می توانند با مهارت باال، ننمه خوانی پرندگان دیگر را تقلید کنند2

 ( نوعی پرنده ننمه خوان وجود دارد که در آن، ماهیچه صوتی در گذر زمان کم کم محو شده است.3
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 .اهیچه صوتی، می توانند با کمک منقار خود نیز صدایی آهنگین ایجاد کنندبرخی پرندگان، عالوه بر استفاده از م( 4

 

زمان تنها در یک جهت پیش می رود و  قانون دوم ترمودینامیک و مفهوم آنتروپی، تا حد زیادی یادآور پیکان زمان است. -43

ید و سس قرمز را با هم مخلوط می گوید. وقتی سس سف  گذشته قابل دسترس نیست. قانون دوم ترمودینامیک هم همین را می

دیگر همه چیز تمام شده و این رویداد فقط یکطرفه است. دیگر نمی توان آن دو را از هم تفکیک کرد. اگر  زنیم،کنیم و هم می 

 .جهت چرخش قاشق را برعکس کنیم؛ سس سفید و قرمز دوباره از هم جدا نمی شوند و این رویداد اساسا بازگشت ناپذیر است

 Www.IranEstekhdam.IR ؟در استدالل فوق، کدام نقش را ایفا می کند« پیکان زمان » رت عبا

 ( مثال2( قیاس                                                  1

 ( وجه فتراق میان ترمودینامیک و آنتروپی 4( علت یک پدیده ء علمی                          3

 

 .است 477-040کند یک بوئینگهزار گالن مواد ضدحریق حمل می 27اطفای حریق که  بزرگترین هواپیمای -44

های منطقه ء میلیون دالر یا داره ء جنگل 177 ایالبته پرواز این هواپیما نیز بسیار پرهزینه است تاجایی که بخشی ازهزینه هفته

 .ها یا خیر،صرف همین هواپیم اشده بودبرای اطفای حریق« الف»

 Www.IranEstekhdam.IRیک از مواردزیر را می توان به درستی،از اطالعات مندرج در متن فوق،استنباط کرد؟ کدام 

 در سال های اخیر،نسبت به گذشته بیشتر و شدیدتر شده است.« الف»های منطقه ء ( حریق1

 .می شود،کافی نیست« الف»( هزینه ای که هم اکنون صرف اطفای حریق جنگل های  منطقه ء 2

،در درازمدت هزینه ء مربوط به این کار را «الف»( استفاده از هواپیمای جدید،با اطفای سریع تر حریق های منطقه ء جنگلی 3

 کاهش خواهد داد.

، از چنان اهمیتی برخوردار است که صرف هزینه ء باالی استفاده ازهواپیمای جدید را توجیه «الف»( اطفای حریق های منطقه ء 4

 می کند.
 

 

هر سؤال در پاسخنامه عالمت  قت بخوانید و جواب هر سؤال راه دبرا  57تا  45تسؤاال هر کدام ازراهنمایی: 

 بزنید.

 Www.IranEstekhdam.IRکدام است؟     x + yدرشکل روبرو،بین اعداد،ارتباط خاصی برقرار است.مقدار  -45

1 )5                     2 )3                     3 )12                   4 )17    
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در شکل زیر که یک سیستم آبرسانی است،آب از قسمت سمت چپ وارد سیستم شده و در هر جعبه ء تقسیم که با دایره  -46

لیتر  97در هر دقیقه  X، به ترتیب به باال و پایین تقسیم می شوند. اگر از خروجی  2به  3توپر نشان داده شده است، به نسبت های 

 Www.IranEstekhdam.IRدر هر دقیقه ، چند لیتر آب خارج می شود؟  Yآب خارج شود، از خروجی 

1 )135                   2 )127                     3 )175                      4 )67  

 
 

40- A  وB  ناصفر و مثبت هستند. اگرA دو برابروB ی می کند؟ چه تنییر  نصف شود، کسرWww.IranEstekhdam.IR 

 درصد کاهش می یابد. 25( 2( نمی توان تعیین کرد.                               1

 ( تنییری نمی کند.4درصد کاهش می یابد.                         05( 3

 

روشد. وی حداکثر چند جنس می تواند از هزار تومانی میف 8و6هزار تومان وارد منازهای میشود که تنها اجناس  177فردی با  -48

 Www.IranEstekhdam.IRاین منازه خریداری کند، به شرطی که هیچ پولی اضافه نیاورد؟ 

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

ح بیدار کند. در این صب 4:17شب کوک می کند تا وی را در ساعت  12فردی ساعت عقربهای خود را  -49

 Www.IranEstekhdam.IR؟ شمار چند درجه می پیمایدزمانی،عقربهساعت فاصله

1 )147                2 )135               3 )137              4 )125 

 

 

 ؟در شکل زیر بین اشکال رابطه ی خاص وجود دارد به جای عالمت سؤال کدام شکل قرار خواهد گرفت
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 راهنما:

توجه: کاربران گرامی این بسته جهت کسب آمادگی بیشتر شما عزیزان جهت شرکت در آزمون استخدامی پیش رو تهیه و به 

 صورت رایگان توسط گروه آموزشی ایران استخدام منتشر شده است. 

 و تهیه شده اند. تمامی سواالت موجود در این بسته از آزمونهای استخدامی سالهای قبل جمع آوری

با توجه به اهمیت جمع بندی و کسب آمادگی ذهنی جهت رویارویی با سواالت آزمون، هدف گروه آموزشی ایران استخدام از انتشار 

این بسته ها این است که  شما کاربران گرامی در روزهای انتهایی بتوانید با قرارگرفتن در یک شرایط مشابه سازی شده کسب 

 ا در خصوص پاسخگویی به سواالت داشته باشید.آمادگی الزم ر

 توضیه میشود که:

 دقیقه( 07) این دفترچه توجه و دقت نمایید. تعیین شده جهت پاسخگوییبه مدت  -1

 قرار داشته باشید.سعی کنید در زمان پاسخگویی در یک محیط آرام بدور از صدا  -2

 زمون واقعی رفتار نمایید.هنگام پاسخگویی به سواالت این دفترچه مانند یک آ -3

دقیقه به صورت دائم  07از ایجاد وقفه در پاسخگویی به سواالت این دفترچه خودداری نمایید. سعی کنید وقت خود را به میزان  -4

 و بدون قطع کردن برای حل نمونه سواالت این دفترچه اختصاص دهید.

دلی و میز استفاده نمایید تا ذهن شما جهت آمادگی بیشتر و بهتر سعی کنید هنگام پاسخگویی به سواالت این دفترچه از صن -5

 مشابهت هرچه بیشتری را با آزمون واقعی درک کند.

تا قبل از انتشار پاسخنامه سعی کنید تا  پاسخنامه این دفترچه تا دو روز دیگر در سایت ایران استخدام منتشر خواهد شد. لطفاً -6

 خود اقدام به پاسخگویی به سواالت این دفترچه کنید. جهت سنجش سطح آمادگی و نقاط ضعف

 آرزوی ما در ایران استخدام موفقیت تک تک شما عزیزان می باشد
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