
     

 

 

 میهن همکار
 میهن همکار

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار

 
 میهن همکار

 

 میهن همکار

 

 میهن همکار میهن همکار میهن همکار میهن همکار
 میهن همکار

 میهن همکار میهن همکار میهن همکار میهن همکار

 میهن همکار

 
 میهن همکار

 

 میهن همکار

 میهن همکار

 
 میهن همکار

 

 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 

 ت و پیگیری قانونی خواهد شدقبلیمنجر به شکای

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 

 قبلیمنجر به شکایت و پیگیری قانونی خواهد شد

رداری بدون اخطار در صورت مشاهده هر گونه کپی ب

 قبلیمنجر به شکایت و پیگیری قانونی خواهد شد

 میهن همکار میهن همکار میهن همکار میهن همکار میهن همکار میهن همکار مکارمیهن ه میهن همکار

 ایران استخدام         95سایت ایران استخدام سال  پکیج ویژه

 

 «ایران استخدام» خواهد داشت. یقانون گردیپ یبدون اخطار قبل ،سودجو توسط افراد لیفا نیهرگونه انتشار ا 1:  صفحه

 

 

)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

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

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 گونه تماس قبلی و هشدار اقدام به  هرگونه کپی برداری از آن بدون هیچ

 نمود.جریمه خواهیم 

 

 ایران استخدام رایگانبسته 

 )دستگاه های اجرایی(
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 ویژهامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول  کاربران گر

به صورت  میباشد که دستگاه های اجرایینمونه سواالت استخدامی 

رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی 

جهت خرید و دانلود کامل این محصول، روی شده ارائه شده است، لطفا 

 ید.لینک زیر کلیک فرمای

 

 بسته کامللینک دانلود و خرید 
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 1394 آموزش و پرورش

 زبان و ادبیات فارسی

 

 (94)آموزش وپرورش. اگر بیت زیر،اولین بیت از یک شعر ده بیتی باشد،آن شعر، در کدام قالب،سروده شده است؟ -1

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

 ( غزل4( قصیده               3( مثنوی               2( قطعه                  1

هم  ،وم ابیاتد یمصراع ها یبا همه ، نخست مصراع اول بیتِ( غزل ؛ در غزل و قصیده، 4گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 است. قافیه 

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  5غزل بین 

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

 

 Www.IranEstekhdam.IR (94)آموزش و پرورش. مفهوم بیت زیر،کدام است؟ -2

 «اندرون توست آن طوطی نهان                  عکس او را دیده تو بر این و آن» 

 ( نادیده گرفتن استعدادهای خود ودیگران2( مبارزه و مخالفت با هوای نفس                   1

 ( عدم شناخت انسان از خویشتن خویش4          ( غفلت از اسرار جهان هستی              3

  ( عدم شناخت انسان از خویشتن خویش4گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 .ستدر کالبد ما ،نفس ناطقه یا همان روح الهی دمیده شده که بیتی را از آن آورده ایم، این داستان مولوی در طوطی

 

 Www.IranEstekhdam.IR (94وپرورش. )آموزش بیت زیر، چند جمله است؟ -3

 «قضا گفت گیر و قدر گفت ده              فلک گفت احسنت مه گفت زه» 

 ( هشت4( هفت                 3( شش                     2( پنج                1

 ( هشت4گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 فعل  4: بزن (رستم تیر را) ر گفتقدَ بگیر و (اشکبوس تیر را) ا گفتقض

 فعل 4فلک گفت، احسنت! ماه گفت، زه! 

 احسنت و زه، شِبه جمله هستند و در شمارش تعداد جمله ها، جمله محسوب می شوند.
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 1395 آموزش و پرورش
 Www.IranEstekhdam.IR  (95)آموزش وپرورش. چه نوع جمله ای است ؟«  کاشکی قیمت انفاس بدانندی خلق» مصراع  -4

  ( پرسشی 2                                       ( امری 1

 ( عاطفی 4                             ( خبری 3

 عاطفی           4گزینه  :کارشناس ایران استخدامپاسخ 

بیان می کنیم.در پایان را  سف، آرزو،خشم ودعاأتعجّب،خشنودی،ت، مانند ، یکی از عواطف انسانی خوددر جمله های عاطفی / تعجّبی

 .کاربرد دارد عالمت)!(این نوع جمله، 

 

 Www.IranEstekhdam.IR   (95)آموزش وپرورش. کدام است ؟« دم در کشیدن» در بیت زیر، معنای  -5

 «  خاموشکه در چمن نتوان یافت مرغ را مرا مگوی که خاموش باش و دم در کش           » 

  ( صبور  بودن  2 ( فراموش کردن                     1

 ( بی قراری کردن 4                  ( سکوت کردن 3

 سکوت کردن                3گزینه : :کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 دم در کشیدن کنایه از: خاموش شدن، سکوت کردن

 

 

 ویژهل تنها بخشی از محصول  کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فای

به صورت  میباشد که دستگاه های اجرایینمونه سواالت استخدامی 

رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی 

جهت خرید و دانلود کامل این محصول، روی شده ارائه شده است، لطفا 

 لینک زیر کلیک فرمایید.

 بسته کامللینک دانلود و خرید 
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 1394 فراگیر دستگاه های اجرایی خرداد

 
 Www.IranEstekhdam.IR( 94خرداد .دستگاه های اجرایی)معنی واژه میغ، در بیت زیر چیست؟  -6

 « کآفتاب نعمتم شد زیر میغ   ریش بر می کند و می گفت ای دریغ »

 ( سایه 4 ( رنگین کمان           3    خورشید  (2  ( ابر سیاه 1

 میغ: ابر و سحاب -( ابر سیاه 1گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 

 

( 94خرداد .دستگاه های اجرایی)از آثار کدام نویسنده مکتب واقع گرایی است؟ «  صد سال تنهایی»رمان  -7

Www.IranEstekhdam.IR 

 ( ویلیام فاکنر 4 ( لئون تولستوی      3         گارسیا مارکز  ( گابریل2  ( ماکسیم گورکی 1

 نویسنده مشهوری به زبان اسپانیایی نوشته  است عنوان رمانی ( گابریل گارسیا مارکز ؛2گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 «.زگابریل گارسیا مارک»

 1394 فراگیر دستگاه های اجرایی اسفند
 

 Www.IranEstekhdam.IR( 94اسفند .دستگاه های اجرایی)؟ ه سراستیّنامبرده حبس کدام یک از شعرای -8

 ( خواجوی کرمانی2   ( عبید زاکانی1

 ( فخرالدین عراقی4   ( مسعود سعد سلمان3

 ( مسعود سعد سلمان3گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

دو بار حبس ری است. منصوب بودن در مشاغل دیوانی موجب دوم قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم هجری قم ی شاعر نامی نیمه 

در واقع شرح  سروده،شعرهایی که در زندان گفت. در زندان غالباً کتاب خواند و شعر بود؛ سال زندانی ۱۸مجموعاً وی شد. 

 .عالی ترین شعرهای اوست هاحبسیه این  .چگونگی زندگی او در زندان است

 

 Www.IranEstekhdam.IR( 94اسفند .دستگاه های اجرایی)؟ است مطلبدام ک زیر بر تبی مفهوم ه یتکی -9

 «کردکنند آنچه مسیحا میب مهان دیگر  اید ممدد فر باز فیض روح القدس ار»
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 ( شفاعت جبرئیل2  ( تالش عاشق1

 ( عنایت معشوق4   ( تعالی روح3

حتی معجزات  ؛افظ اشاره ای است به اذن و اراده خداوندیاین بیت ح( عنایت معشوق؛   4گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 ن(سوره ی آل عمرا ۷۳پیامبران نیز از این قاعده مستثنی نیست و خداوند این موهبت را به هر که خواهد می دهد. )آیه ی 

 

 1395فراگیر دستگاه های اجرایی سال 

 Www.IranEstekhdam.IR ( 95سال  .اه های اجراییدستگ)؟  ، به ترتیب کدام است«مقدم و انوشه»معنی واژه های  -10

 جاوید  –( باز آمدن از سفر 2   ماندگار  –( قدم نهادن 1

 باقیمانده  –( وقت آمدن 4   باقی  –( پیش افتاده 3

 

 جاوید  –بازآمدن از سفر  2گزینه : :کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 انوشه: جاوید و بی مرگ مَقدم: جای قدم نهادن، از سفر یا جایی بازآمدن /

 

  Www.IranEstekhdam.IR   ( 95سال  .دستگاه های اجرایی)؟ سروده زیر، چند جمله است -11

 "آه ای زندگی، منم که هنوز      با همه پوچی از تو لبریزم"

 

 ( چهار1

 ( یک2

 ( دو3

 ( سه4

 

 چهار 1گزینه  : :کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 (.4( که هنوز... لبریزم )3منم )( 2( ای زندگی! )1آه! )

 

نمونه سواالت استخدامی  ویژهکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول  

به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای  میباشد که دستگاه های اجرایی

ود کامل این محصول، روی لینک زیر جهت خرید و دانلفایل معرفی شده ارائه شده است، لطفا 

 کلیک فرمایید.

 لینک دانلود و خرید بسته کامل
 

http://iranestekhdam.ir/?p=802196
http://iranestekhdam.ir/?p=802196
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 Www.IranEstekhdam.IR( 93)بانک سپه کدام مورد از آثار موالنا جالل الدین بلخی نیست؟  -12

 ( مقاالت شمس 4  ( مجالس سبعه3 ی معنوی ( مثنو2  ( فیه ما فیه 1

 ( مقاالت شمس4گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

بر زبان وی جاری شده، و پس از او قونیه  در شمس تبریزی ای از سخنان و حکایات نغز است که در دوران اقامتمجموعه

از گسیختگی و بریدگی عبارات و  .کرده اندآوری ه جمعهایی پراکندصورت یادداشت به الدین محمد بلخیموالنا جالل مریدان

مریدان است که با کمال  ی های روزانهبلکه همان یادداشت ؛الدین خود تألیف نکردهمطالب پیداست که این کتاب را شمس

 . اندترتیبی فراهم نمودهبی

 

 Www.IranEstekhdam.IR( 93)بانک سپه در عبارت زیر، کدام است؟ « دانسته بودیم»معنی عبارت  -13

 « و آزموده، از هندوستان فرمودیم تا بیاوردنش« دانسته بودیم»ما چون کارها را نیکوتر بازجستیم و این مرد را »

 ( آزمایش کردیم 4 ( از راز او مطلع بودیم 3 ( شایسته بودیم 2 ( شناخته بودیم 1

 ( شناخته بودیم1گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 ن: شناختن، فهمیدن، دریافتندانست

 

 1393سال  ثبت اسناد

 (93ثبت اسناد)هنگام آوردن کلمه یا عبارت یا جمله ای برای توضیح بیشترآن رعایت کدام عالیم نگارشی توصیه می گردد؟-14

Www.IranEstekhdam.IR 
 ( ممیّز4 ( گیومه                3( قالب                     2( کمانک                 1

 ( کمانک1گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

/  ذکر منبع مطلب/  آوردن معنا یا معادل کلمات و عبارات/  افزودن مطالبی خارج از فحوای طبیعی کالم به متنموارد استفاده: برای 

 هادر فرهنگ/  اریخ تولد یا وفاتذکر ت/  هانوشتبرای نشان دادن کوته/  همراه با عالمت سوال برای تعجب، تردید و تمسخر

 های دستوریمقوله الزمِ توضیحاتِ برای

 

 Www.IranEstekhdam.IR (93ثبت اسناد)نگارش کدام مورد صحیح نیست؟  -15

 .( حسن به برادرش گفت که مقاله ات منتشرشده است1

 ( شاعری را از نوجوانی آغاز وتا پایان عمر ادامه داد.2 
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 ی دهم.         ( من له او گواهی م3

 ( فکر خود را به آنچه می بیند،می سپارد.4

 ( شاعری را از نوجوانی آغاز و تا پایان عمر ادامه داد.2گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 
 

_____________________ 

 معارف اسالمی

 1394 آموزش و پرورش
مسلما نان وظیفه دارند جامعه را براساس کدام  ﴾معهم الکتاب و المیزان ...لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا  ﴿با توجه به آیهء شریفهء -16

 Www.IranEstekhdam.IR (94مورد بنا کنند و برترین مقام رسول خدا)ص( کدام است؟ )آموزش و پرورش.

 معنوی والیت -خدا ( کتاب2والیت ظاهری                           -( کتاب خدا 1

 والیت معنوی -( قسط 4                                  والیت ظاهری -( قسط 3

 (4  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

گر فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان نازل هاى روشنبه راستى که پیامبران را با پدیده».25(، آیه 57حدید ) پاسخ تشریحی:

 «.ر آن نیروى سخت و سودهاى فراوان براى مردم است، پدید آوردیمکردیم، تا مردم به دادگرى برخیزند و آهن را که د

 والیت معنوی ، برترین مقام پیامبر )ص(

 

، به ترتیب منجر به «خود را محاط در نتایج اعمال خویشتن یافتن»و « ابتالی به بیماری در اثر عدم رعایت قوانین بهداشتی» -17

 Www.IranEstekhdam.IR (94و پرورش.تحقق کدام یک از انواع کیفر میشود؟ )آموزش 

 اخروی -( عین عمل2                        اخروی            -( طبیعی1

  محصول عمل -( طبیعی4محصول عمل                      -( عین عمل3

 (2  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ  

 

نمونه سواالت  ویژهز محصول  کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی ا

به صورت رایگان و برای آشنایی شما  میباشد که استخدامی دستگاه های اجرایی

جهت خرید و دانلود عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفا 

 کامل این محصول، روی لینک زیر کلیک فرمایید.

 بسته کامللینک دانلود و خرید 

http://iranestekhdam.ir/?p=802196
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 1395 آموزش و پرورش

 (95؟ )آمرروزش و پرررورش. بیررانگر کرردام مفهرروم اسررت؟« حرری » مرری خوانررد. تعبیررر « حرری ال یمرروت » قرررآن کررریم ، خرردا را  -18

Www.IranEstekhdam.IR 

 ( اشتراک لفظی جناب برای خدا و مخلوقات 1

 ا و مخلوقات  ( اشتراک معنوی حیات برای خد2

 ( اختصاص حیات به صورت یک صفت فعل ، برای خداوند است3

 ( انحصار وصف حیات برای ذات خداوند، ازلی و ابدی است. 4

 4گزینه  :کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 پاسخ تشریحی: 

اند، حیات خود را از خداوند دریافت کرده زندهاست، یعنی حی بالذات جز خداوند نیست، و دیگر موجودات  بالذات حی خداوند

 موجودات دیگر است حیات مبدأحی بالذات و  خداوندبنابراین 

 

 (95؟ )آمروزش و پررورش.بره کردام یرک از اسررار نمراز اشراره دارد؟« ان الصاله کانت علی المومنین کتاباً موثوناً » آیه شریفه  -19

Www.IranEstekhdam.IR 

   ( پرهیز از گناه 2                 اختالص  (1

 ( یاد خدا 4                  ( وقت شناسی 3

 3گزینه  :کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 پاسخ تشریحی:

 .ت(؛ نماز بر مؤمنان در اوقات معین مقرر شده اس103إِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ َعلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَاباً مَوْقُوتاً)نساء: »

 

 1394 فراگیر دستگاه های اجرایی خرداد
 Www.IranEstekhdam.IR (94تجلی توحید عملی در فرد و جامعه ، به ترتیب کدامند ؟ )دستگاه های اجرایی. خرداد -20

  تحقق قسط و عدالت  –( یگانه شدن انسان برای خدا 1

 اطاعت از پیامبر )ص( –( یگانه شدن انسان برای خدا 2

 اطاعت از پیامبر )ص(  –لص به خدا داشتن ( اعتقاد خا3

http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AD%DB%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AD%DB%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.wikiporsesh.ir/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3
http://www.wikiporsesh.ir/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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 تحقق قسط و عدالت  –( اعتقاد خالص به خدا داشتن 4

 (2  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 بر اساس طبقه بندی توحید عملی در کتاب پیش دانشگاهی پاسخ تشریحی:

 خداعبارت است از یگانه شدن فرد در جهت یگانه پرستی  -توحید عملی اجتماعی  

 .است عبادی یا عملی توحید ی الزم حضرت آن جانشینان از اطاعت و )ص( اکرم رسول از اطاعت 
 

 1394 فراگیر دستگاه های اجرایی اسفند
شود؟ )دستگاه های اجرایی. از آیة شریفة)فبشر عباد اّلذین یستمعون القول فیتبعون احسنه(، کدام مفهوم دریافت می -21

 Www.IranEstekhdam.IR (94اسفند

 پذیرد.(اول مخلوق خدا عقل است و سعادت نهایی بشر در پرتو عقل تحقق می1

 ( برای کشف حقیقت از طریق تفکر باید به روش و اصول و قواعدی پایبند بود.2

 داند.( قرآن، عقل در شعاع هدایت تکوینی و تشریعی را فارق حق از باطل می3

 خواند.عقل را به استقالل در اندیشه فرا میکند و ( قرآن تفکر آزاد را توصیه می4

 (4  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 .کنندشنوند و از آن به بهترین وجه پیروى مىپاسخ تشریحی: پس بندگان را بشارت ده! همان کسانى که آن سخن خاص را مى

ندگان خداست، و به همین جهت هر چه بشنوند به آن حق و رشد، مطلوب ب :عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه شریفه می نویسند

 .دهند و این طور نیست که متابعت هواى نفس کنند و هر سخنى را به صرف شنیدن بدون تفکر و تدبر رد کنندگوش مى

و رشدند، به هر سخنى که گوش مفادش این است که: بندگان خدا طالب حق  "الَِّذینَ یَسْتَِمعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ  "پس جمله

 .ترسند که در اثر گوش ندادن به آن، حق از ایشان فوت شوددهند که در آن حقى بیابند و مىدهند بدین امید گوش مى

 1395فراگیر دستگاه های اجرایی سال 

سرال )دسرتگاه هرای اجرایری. وحید است؟ ، به ترتیب بیانگر کدام بعد از ابعاد ت« الحمداهلل »و « قل هو اهلل احد»پیام آیات شریفه  -22

95) Www.IranEstekhdam.IR 

 عبادی –( افعالی 4 صفاتی  -( ذایت 3  صفاتی  –( افعالی 2 عبادی  –( ذاتی 1

 عبادی –( ذاتی 1 گزینه :کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 

 

 پاسخ تشریحی:

داللت بر توحید عبادی دارد. زیرا در این آیه، حمد « الحمد هلل »ریفه آیه ش .داللت بر توحید ذاتی دارد« قل هو اهلل احد » آیه شریفه 

 .را که از مصداق های عبادت است ، منحصر برای خداوند قرار داده است
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 1393بانک سپه سال 

 

)بانک سپه « لدکه هیچ چیز مانند آن بینی شیطان را به خاک نمی ما»در مورد کدام یک از واجبات، امام عصر )عج( فرموده اند:  -23

93) Www.IranEstekhdam.IR 

 ( نماز 4 ( زکات 3 ( روزه  2  ( امر به معروف و نهی از منکر 1

 (4  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 هیچ چیز مثل نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد و او را خوار نمی کند پاسخ تشریحی:
 

سخن می گوییم به ترتیب به کدام یک از موارد زیر اشاره « حکمت الهی»و « محدود خداوندقدرت نا»وقتی که در اثبات معاد از  -24

 Www.IranEstekhdam.IR (93کرده ایم؟ )بانک سپه 

 جسمانی بودن معاد –( جسمانی بودن معاد 2  ضرورت معاد  –( جسمانی بودن معاد 1

 معاد ضرورت  –( ضرورت معاد 4  جسمانی بودن معاد  –( ضرورت معاد 3

 (4  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 

 1393ثبت اسناد سال 
 Www.IranEstekhdam.IR (93هدایت پیامبر آنکه حجت ظاهرهستند ، چه وقت مؤثر واقع میشود؟)ثبت اسناد-25

 ( انسان خود را ملزم به ایمان و عمل صالح بداند.1

 ( انسان در مقابل گناه و زشتی عکس العمل نشان دهد.2

 ( انسان درقبولی ا رددعوتآنهامختارباشد.3

 ( عقل یعنی حجت باطنی سرکوب نشده و قدرت عمل داشته باشد.4

 (4   گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 

نمونه  ویژهکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول  

صورت رایگان و برای به  میباشد که سواالت استخدامی دستگاه های اجرایی

آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفا 

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

 لینک دانلود و خرید بسته کامل
 

 

http://iranestekhdam.ir/?p=802196
http://iranestekhdam.ir/?p=802196
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___________________ 

 بان انگلیسیز
26 -Scientists have set up so many experiments to ……. How earthquakes happen. 

Www.IranEstekhdam.IR  

1) Tend  

2) Solve 

3) Find out 

4) Keep 

 دانشمندان آزمایشات بسیاری را برای کشف اینکه چگونهزلزله ها اتفاق می افتند ترتیب دادند. -26

 متمایل بودن به  (1

 حل کردن (2

 کردنکشف  (3

 نگاه داشتن (4

   ( 3 گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 

 

 

- The teacher asked the student … lesson 5. Www.IranEstekhdam.IR 27 

1) That she had studied 

2) That she has studied 

3) If she had studied 

4) Has she studied 

 طالعه کرده بود.را م 5معلم از دانش آموز سوال نمود که آیا او درس  -27

 که او مطالعه کرده بود (1

 که او مطالعه کرده است (2

 اگر او مطالعه کرده بود (3

 آیا او مطالعه کرده است. (4

   ( 3گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

  است. "که آیا "به معنی askبعد از  ifدر این گزینه 
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28- why does the author refer to the study con ducled by Jefferson?  

1)To present an example of appositive classroom atmosphere 

2)To give support to the claims made in the first paragraph 

3)TO describe how a teacher can create a friendly classroom atmosphere 

4)To inform teachers of the new classroom management theories 

2گزینه  :کارشناس ایران استخدامپاسخ   

مطالعه ای توسط جفرسون در پاراگراف دوم آورده شده بخاطر تایید ادعایی است که پاراگراف اول گفته شده است ) ادعای روابط 

 بین معلم و دانش آموزان(

 

28-The ECB is very important to the euro-zone. Its main function is keeping prices……………… in the 

euro-zone and inflation just under two percent. Www.IranEstekhdam.IR 

1) Siable                                                2)previous 

3)light                                                   4)cautious 

 
28-ECB باشدمی 2اصلی آن، نگهداری قیمت                      در اورپا و تورم % برای  اورپا بسیار مهم است، عمل 

 ( محتاط4( سبک                      3( قبلی                               2(قابل پیگیری               1

 (1گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

29- He's so calm when he answers questions in interviews. I wish I could be that …………….  . 

Www.IranEstekhdam.IR 

1) mental  2) emotionless   3) coherent   4) immediate  

 توانستم                بشوم.او زمانی که پاسخ سوال در مصاحبه است بسیار ساکت است. من آرزو داشتم که می -29

 (فوری4( دارای ارتباط منطقی          3ی از احساس    ( عار2فکری             -روحی (1

 (  3گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

30- The .......... of the wheelchanged the world enormously. Www.IranEstekhdam.IR 

1) invention   2) attempt 

3)investment  4) discussion 

 ا تغییر داد..... چرخ به طور شگرفی دنیا ر30

 بحث وبررسی -4گذاری                       سرمایه -3تالش                    -2اختراع                    -1

 (   اختراع چرخ دنیا را متحول کرد.1 گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 
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نمونه سواالت  هویژکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول  
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 کامل این محصول، روی لینک زیر کلیک فرمایید.

 بسته کامللینک دانلود و خرید 
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 میباشد. 1/4دختر باشد 
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دستگاه های )برای بررسی رنگ خودروهای ساخته شده توسط یک شرکت خودروساز، از چه نوع متغیری استفاده می شود ؟  -35
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 (3  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 رنگ خودرو فاقد مقدار هست پس کیفی ، و چون ترتیبی برای رنگ ها نیست پس اسمی میباشد.

نمونه سواالت استخدامی دستگاه های  ویژهکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول  
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 جهت خرید و دانلود کامل این محصول، روی لینک زیر کلیک فرمایید.است، لطفا 

 لینک دانلود و خرید بسته کامل
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  ( 95سررال  .دسررتگاه هررای اجرایرری)، برره ترتیررب کرردام اند؟ Yو  Xو راسررت علرری قرررار مرری گیرنررد، نرروع متغیرهررای تصررادفی 
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به عدداول دو واحد اضافه شده و با خود عدد )عدد اول( جمع شده و عدد دومحاصل شده است. در مرحله دوم عددی که در مرحله 

 2(*2+ ) 2=  6شده است و با عدد دوم جمع شده است یعنی عدد سوم برابر با :  2احد( ضربدر اول اضافه شده بود )دو و

 اضافه شد پس عدد چهارم به صورت زیر شده است: 2واحد به  4در مرحله قبل 

2 (4) 6 14   

 به همین ترتیب برای دیگر عددها داریم:

2(8) 14 30

62 2(16) 30

2(32) 62 126

254 2(64) 126

126
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بعرد از ظهرر را نشران مری  4عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار یک ساعت عقربه ای، به گونه ای است که ساعت  محل اولیه -44

 دهد. زمانی که عقربه دقیقه شمار برای اولین بار به محل اولیه عقربه ساعت شمار می رسد. زاویه بین آنها چنرد درجره خواهرد برود؟
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360برای هر ساعت میزان درجه در ساعت 

12
دقیقه بعد مطرح است عقربه ساعت  20درجه خواهد شد. حال چون  30می باشد که 

درجه خود را کامل کند. پس زاویه بین ساعت شما و دقیقه شمار  30دقیقه بعد  40درجه طی می کند تا  10دقیقه  20شمار در این 

 درجه خواهد شد. 10

 1394 فراگیر دستگاه های اجرایی خرداد
ر بگیرد ؟ در هر کدام از شکل های زیر ، بین اعداد ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت سوال، کدام عدد باید قرا -45
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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 

 کنند.می

  8*1= 8(   و   15-7= )8(   و 9-8 = )1

 

تخم مرغ را با یکی از چهار مداد رنگی که در اختیار دارد، طوری رنگ کند که تعداد تخم مرغ های قرمز  25کودکی قرار است  -46

اعداد زیر ،  عدد بیشتر از تعداد تخم مرغ های سبز باشد، کدام یک از 3برابر تخم مرغ های زرد و تعداد تخم مرغ های آبی ،  2، 

( 94خرداد .دستگاه های اجرایی)می تواند تعداد تخم مرغ ها به یکی از رنگ های قرمز ، زرد ، آبی و سبز باشد ؟ 
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A تعداد قرمز 

B  تعداد زرد 

C تعداد ابی 

D تعداد سبز 

A=2B    ,      C=D+3  ,       A+B+C+D=25 

 تا آبی داریم و با معادله باال 8تا سبز باشد آنگاه 11اگر 

2B+B+8+11=25    , B=2  ,A=4 

 

 

 

 

 

نمونه  ویژهکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول  

ان و برای به صورت رایگ میباشد که سواالت استخدامی دستگاه های اجرایی

آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفا 

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

 لینک دانلود و خرید بسته کامل
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 پاسخ دهید. 48و  47های راهنمایی: با توجه به اطالعات و نمودارهای زیر، به سوال

کنند. آموزان دبستان یک روستا که دارای چهار کالس اول، دوم، سوم و چهارم است، غیبت میدر یک روز برفی، تعدادی از دانش-

دانش آموزان همان کالس و نمودار سمت راست، درصد تعداد  نمودار سمت چپ، درصد تعداد غایبین هر کالس نسبت به کل تعداد

 دهد.غایبین هر کالس نسبت به کل تعداد غایبین آن دبستان را نشان می

 درصد تعداد غایبین هر کالس                      درصد تعداد غایبین هر کالس نسبت

 آموزان همان کالس به کل تعداد غایبین دبستان                         به کل دانش
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 6نفر در پایه دوم غایب است. که ابن  1غایب و  4نفر در پایه  6نفر باشد با توجه به شکل سمت راست  20اگر تعداد کل غایبین 

نفر در  9درصد کالس است یعنی  10 نفر غایب کالس دوم 1نفر در کالس چهارم حاضر است و  6درصد کالس بوده یعنی  50نفر 

 است. 2به  3یا همان  6به  9کالس دوم حاضر است. نسبت آنها 

 

 .دستگاه های اجرایی)دانش آموز سر کالس سوم حاضر باشند، آن دبستان دارای چند دانش آموز کالس اولی است؟  12اگر  -48
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 (4 گزینه: کارشناس ایران استخدامخ پاس

 25نفر باشد  20شود. اگر کل غایبین نفر می 8درصد غایب  40درصد کالس حاضر است و  60نفر حاضر باشند یعنی  12اگر  

 نفر است. 5شود پس تعداد دانش آموزان اول نفر می 5درصد آن که غایبین اول است مساوی 

 

 95فراگیر دستگاه های اجرایی سال 
 بین اعداد زیر، ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد تا این ارتباط، همچنران حفرظ شرود؟  -49

  213،  273،  333،  423،  543،  693؟   Www.IranEstekhdam.IR( 95سال  .دستگاه های اجرایی)

1 )943    2 )753    3 )783    4 )873  

 4گزینه :: ایران استخدام کارشناسپاسخ 

 شده وبا خودش جمع میشود  30رقم صدگان هر عدد ضربدر 

(273=212+30*2) 

(333=273+30*2) 

(423=333+30*3) 

. 
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. 

(873=693+30*6) 
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، در مسیر رفت، موافق جهرت براد و در مسریر برگشرت ،  Bبه شهر  Aیک هواپیمای مسافربری در مسیر پروازی خود از شهر  -50

است. نسبت سرعت هواپیما بره سررعت براد،  3به  2جهت باد حرکت می کند. نسبت مدت زمان رفت به مدت زمان برگشت،  خالف
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  1به  3( 4   2به  5( 3   1به  5( 2   2به  3( 1

 2گزینه  :کارشناس ایران استخدامپاسخ 
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 1394 آموزش و پرورش

 Www.IranEstekhdam.IR (94)آموزش و پرورش.در علم کامپیوتر،آنتی ویروس به کدام معنی است؟  -51

 ( نرم افزاری که مانع ورود ویروس به کامپیوتر می شود.1

 .سخت افزار ی که ما نعورودویروسبهکامپیوترمیشود( 2

 ( نرم افزاری که جهت تشخیص و حذف یا قرنطینه کردن ویروس استفاده می شود.3

 ( سخت افزاری که در صورت وجود ویروس در کامپیوتر به کاربر اطالع می دهد.4

 (1  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 صحیح است. 1وس می باشد ولی با توجه به تعریف آنتی ویروس گزینه هم شامل وظایف آنتی ویر 3گزینه 

ویروس ها  به دنبال الگوهای آشنای بدافزار شامل پرونده ها  است که با مشاهده و بررسی محتوایآنتی ویروس: نرم افزاری 

شود، از ورود آن به کامپیوتر شما و گفته میامضای ویروس  گردند. در صورت مشاهده این الگوها که به آنمی کرم های اینترنتی یا

گیرند که آیا فایل را حذف کنند و یا سعی دهند و از شما دستور میکنند و یا به شما هشدار الزم را میاش جلوگیری میاجرا شدن

 .نمایند آن را اصالح و پاکسازی کنند
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 (94)آمرروزش و پرررورش.مرری کنیررد؟ ،برره کرردام بخررش مراجعرره Word2007جهررت درج یررک کررادر در حاشرریه یررک سررند -52

Www.IranEstekhdam.IR 
1 )Home               2 )Insert             3 )Mailings          4 )Page Layout 

 ( 4  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 .انجام می شود Page Borders استفاده از گزینه با page layoutدر قسمت این کار 

 

)آمروزش و ،مرورد اسرتفاده قررار مری گیررد؟ Excelد جهرت مرترب سرازی داده هرای یرک کراربرگ از یرک فایرل کدام مرور -53

 Www.IranEstekhdam.IR (94پرورش.

1 )Data>Filter           2 )Data>Sort 

3 )Insert>Chart       4  )Home>Conditional Formatting 

 (2  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

های یک کاربرگ استفاده سازی دادهتوان برای مرتبمی sort&filterبخش  dataاز قسمت  excelها در تب سازی دادهبرای مر

 نمود.

 1395 آموزش و پرورش

 Www.IranEstekhdam.IR (95)آموزش و پرورش.را ندارد؟ USBکدام دستگاه، قابلیت اتصال از طریق درگاه  -54

1 )Webcam                        2 )Printer   

3 )Monitor                         4 )DVD Drive  

 3گزینه  :کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 به کامپیوتر وصل می شود. BNCو   HDMI DVIمانیتور با پورت های 
 

 Www.IranEstekhdam.IR (95)آموزش و پرورش.، کدام مورد صحیح است ؟ Aeecssدر محیط نرم افزار  -55

 کوچک ترین واحد اطالعاتی در یک پایگاه داده ، رکورد است ( 1

 بیشتر است.  Memo، از نوع داده  Text( اندازه نوع داده 2

 بین جداول وجود ندارد.  (Relation)( امکان ارتباط 3

 ( رابطه چند به یک در پایگاه داده وجود ندارد. 4
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 2گزینه   :کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 احد بیت می باشد.کوچکترین و 1

 صحیح است. 2

 امکان ارتباط بین جداول وجود دارد. 3

 می توان ایجاد کرد. N:1رابطه چند به یک یا  4

 

در یک وب سایت، بر روی لینک یک فایل ، راست کلیک می کنید انتخاب کدام مورد باعث دانلود فایرل برر روی سیسرتم شرما  -56

 Www.IranEstekhdam.IR (95)آموزش و پرورش.خواهد شد ؟

1 )Copy Link Address                 2 )Save As    

3 )Save Target As              4 )Copy   

 3گزینه  :کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 

 1394فراگیر دستگاه های اجرایی خرداد 
رمندان می توانند فایل ها و پرینتر را با فرض کنید در محل کارتان ، کامپیوترها به یکدیگر متصل شده اند، به طوری که کا -57

 .دستگاه های اجرایی)یکدیگر به اشتراک بگذارند. در اتصال کامپیوترها به یکدیگر، از کدام نوع شبکه استفاده شده است ؟ 

 Www.IranEstekhdam.IR( 94خرداد

1 )ISDN  2 )LAN  3 )TCP/IP  4 )WAN 

 ( 2 گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

است که محدوده جغرافیایی کوچکی مانند یک خانه، یک دفتر کار یا شبکه رایانه ای  یک (Local Area Network) بکه محلیش

 شود.از این نوع شبکه استفاده می …جات و د و معموال در ادارهدهها را پوشش میگروهی از ساختمان
 

 

 .دستگاه های اجرایی)بر اساس کدام داده ها ، قابل انجام است ؟ ، عمل فیلتر کردن  Excelدر یک کاربرگ از یک فایل  - -58

 Www.IranEstekhdam.IR( 94خرداد

 ( فقط سطر اول 4  ( هر ستون با هر سطر 3 ( هر سطر2 ( هر ستون 1
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از کادر باز  Sort & Filter ابتدا ستون مورد نظر را انتخابو سپس با کلیک بر روی گزینه( 1  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 گیرد.کرده و عمل فیلترینگ بر روی ستون ها صورت میرا انتخاب  Filter شده زیر آن گزینه

 

( 94خرداد .دستگاه های اجرایی)برای صفحه های وب ، به کدام منظور استفاده می شود ؟  Book markابزار  -59

Www.IranEstekhdam.IR 

 ده قابل دسترسی هستند ( اطمینان از این که این صفحات در آین1

 ( اطمینان از این که اطالعات روی صفحه تغییر نمی کنند 2

 ( ذخیره سازی صفحات مورد نظر روی کامپیوتر 3

 ( دسترسی آسان به صفحات مورد نظر در روزهای آینده 4

 (4  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

Bookmark  در واقع مثلfavorite ه دسترسی آسان و سریع به صفحات مورد نظر در آینده را فراهم میکند و منجر بعمل می-

 نماید.
 

 

 

 

 

 

 

نمونه سواالت  ویژهکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول  

به صورت رایگان و برای آشنایی شما  میباشد که استخدامی دستگاه های اجرایی

جهت خرید و دانلود فی شده ارائه شده است، لطفا عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معر

 کامل این محصول، روی لینک زیر کلیک فرمایید.

 بسته کامللینک دانلود و خرید 
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 Www.IranEstekhdam.IR( 94اسفند .دستگاه های اجرایی)شود؟ ، چه نامیده میWindowsتصاویر کوچک در محیط  -60

1)Drive    2 )Shortcut 

3 )Soft ware   4 )Icon 

 (4  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 شود.تصاویر کوچک در محیط ویندوز آیکون نامیده می

 

 .دستگاه های اجرایی)وضعیت، مناسب است؟ ، کدام ابزار برای انتخاب فقط یک وضعیت از بین چند Accessدر محیط  -61

 Www.IranEstekhdam.IR( 94اسفند

1)Check box   2 )Text box 

3 )Form    4 )Combo box 

 ( 4  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

Combo box  برای ایجاد یک لیست از گزینه ها برای انتخاب میباشد. و فقط یک گزینه قابل انتخاب است. که در check box 

 به صورت انتخاب چند گزینه هست.

 

 1395فراگیر دستگاه های اجرایی سال 
سرال  .دستگاه هرای اجرایری) باشد؟ Windows 7کدام مورد می تواند راهکاری برای نصب فونت های اضافی در سیستم عامل  -62

95 )Www.IranEstekhdam.IR 

   C:/Windows( کپی کردن فونت ها در 1

 و کپی کردن فونت ها در آن پوشه C:/Windowsدر  Fontsک پوشه به نام ( ایجاد ی2

  Control Panelدر  Fonts( کپی کردن فونت ها در 3

 ( نصب فونت ها در هنگام نصب سیستم عامل 4

3 نهیگز :کارشناس ایران استخدامپاسخ   

فونتها در آدرس پوشه  C:/windows/fonts/ 2 نهینصب  در حالت گز یبل دسترس است. براقا زیباشد، که از کنترل پنل ن یم 

با نام دیپوشه حد جادیا  fonts باشد، چون پوشه از قبل موجود است یاشتباه م . 

 

 .دستگاه هرای اجرایری)، ابزار الزم برای ایجاد شماره خط در حاشیه سند، در کدام بخش قرار دارد؟ Word 2007در یک سند  -63
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 Word( تبدیل فایل به یک فایل 2

 ( متحرک سازی یک نوشته در یک اسالید 3

 ( نحوه محور شدن یک اسالید و ظاهر شدن اسالید بعدی4

یدشو گذارگفته می شودباری دسترسی به این به نحوه ظاهرشدن اسالیدها دراسال( 4  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 موضوع ازمنوی اسالیدشو این گزینه انتخاب میشود.

 

فرض کنید بخواهید با هر بار باز کردن مرورگر خود، صفحه وب شعبه مرکزی بانک سپه بارگذاری شود به منظور تنظیم، به  -65

 Www.IranEstekhdam.IR( 93)بانک سپه کدام بخش مرورگر مراجعه می کنید؟ 

1 )Book mark 2 )Home Page 3 )History  4 )Startup 

 (2   گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 
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 کامل این محصول، روی لینک زیر کلیک فرمایید.

 بسته کامللینک دانلود و خرید 
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 Www.IranEstekhdam.IR (93ثبت اسناد)ا حروف بزرگ کدام مورد است؟ب Adslساده ترین راه برای نوشتن کلمه  -66

 Symbol( استفاده از 1

 Caps Lock( استفاده از 2

 و تایپ کردن کلمهAlt ( پایین نگه داشتن کلید 3

  و تایپ کردن کلمهctrl( پایین نگه داشتن کلید 4

 ( 2  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

باعث تغییر نوع نگارش از حروف کوچک به بزرگ خواهد شد،  caps lookی انگلیسی روشن بودن دکمهدر هنگام نگارش متون 

 را روشن نماییم.  caps look یاست دکمهلذا برای نگارش با حروف بزرگ متون انگلیسی کافی

 

 Www.IranEstekhdam.IR (93ثبت اسناد)صفحات وبی که قبال مشاهده کرده اید در کجا قرار دارد؟ -67

1ّ)Favorits            2)History  3)Safety               4)Options 

 (2  گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

History .در مرورگرها بخشی است که صفحات وبی که تا به حال باز نموده اید در آن ذخیره شده است 
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 اطالعات عمومی و سیاسی و تاریخی

 1394 آموزش و پرورش
 

 Www.IranEstekhdam.IR (94برعهده چه کسی بود؟ )آموزش و پرورش. 1386ریاست مجلس خبرگان رهبری تا سال -68

 ( آیتاهلل هاشمی2      ( آیت اهلل مهدویکنی         1

 مشکینی      ( آیتاهلل4      ( آیتاهلل هشترودی          3 

به عهده علی مشکینی بود، پس  ۱۳۶۱ریاست این مجلس از زمان تأسیس در سال (  4 گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ  

محمدرضا مهدوی کنی جانشین وی شد.  ۱۳۸۹این پست به اکبر هاشمی رفسنجانی رسید و در سال  ۱۳۸۶از رحلت ایشان در سال 

 پس از فوت او، این پست به محمد یزدی رسید

 (94)آموزش و پرورش.ی جمهوریاسالمیایران،در چه زمانی برگزار شد؟ همه پرسی تایید قانون اساس -69
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 آرا تصویب شد. ٪۹۹/۵و با 

 

اسالمی ایران،کدام یک از مواردزیر،جزو وظایف دولت در تضمین حقوق زنان  جمهوری اساسی طبق اصل بیست ویکم قانون -70

 Www.IranEstekhdam.IR (94)آموزش و پرورش.نمی باشد؟ 

 

 ز کودکان بی سرپرستیت مادران،بالخصوص دردوران بارداری وحضانت فرزندو حمایت اا( حم1

 ( ایجاد بیمه خاص بیوه ها و زنان سالخورده و بی سرپرست2

 ( ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده3

 ( اعطای بورس های تحصیلی ویژه،جهت ادامه تحصیل4

 (4گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 

 Www.IranEstekhdam.IR (94)آموزش و پرورش.است؟  زبان پشتو، از زبان های رسمی کدام همسایه ایران -71

 ( ترکمنستان4( پاکستان           3( افغانستان           2( آذربایجان             1

شرقی های ایرانیِ شمالپَشتو نام یکی از دو زبان رسمی در افغانستان و از شاخه زبان(  2گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

دو زبان اصلی مردم افغانستان فارسی  کنند.باشند و در افغانستان و پاکستان و هند زندگی میران آن قوم پشتون میاست. گویشو

 خانوادة هندواروپایی است و در قانون اساسی جدید افغانستان نیز، هر دوی این زبانِ رایج، به  ِدری و پشتو، هر دو از شاخه ایرانی

 .استشدههای رسمی پذیرفته عنوان زبان

 

 

نمونه سواالت  ویژهکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول  
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 1395 آموزش و پرورش
 Www.IranEstekhdam.IR (95)آموزش و پرورش.طاق بستان، در کدام یک از استان های ایران قرار دارد؟ -72

 ( کردستان 2      ( ایالم                            1

 ( همدان 4                       ( کرمانشاه 3

 3 :کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 Www.IranEstekhdam.IR (95)آموزش و پرورش.؟از آثار کدام یک از بزرگان انقالب است « معاد» کتاب  -73

 ( آیت ا ... طالقانی 2                               ( دکتر شریعتی 1

 ( آیت ا ... دستغیب 4                      ( آیت ا ... مطهری 3

 4 :کارشناس ایران استخدامپاسخ 
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 Www.IranEstekhdam.IR (94نام کدام نهاد، در قانون اساسی بیان نشده است ؟ )دستگاه های اجرایی. خرداد -74

 ( شورای عالی امنیت ملی 2   ( شورای عالی انقالب فرهنگی1

 ( دیوان عالی کشور4  ( شورای نظارت بر صدا و سیما 3

 (1گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 

 (94است ؟ )دستگاه های اجرایی. خرداد 1404تعامل سازنده با کدام یک از موارد زیر ، از ویژگی های جامعه ایرانی در سند  -75
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  ( کشورهای منطقه 2                کشورهای آسیای جنوب شرقی ( 1

 ( جهان 4        ( کشورهای حوزه خلیج فارس3

 دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.(  4گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 
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 1394فراگیر دستگاه های اجرایی اسفند 

 Www.IranEstekhdam.IR (94ه توسط کدام یک از افراد زیر، گردآوری شد؟ )دستگاه های اجرایی. اسفندنهج البالغ -76

 ( عالمه مجلسی 4 (سیدرضی۳   ( شیخ کلینی۲   ( شیخ صدوق۱

محمد بن ابی احمد حسین بن طاهر ملقب به شریف رضی معروف به  نهج البالغه توسط ( 3گزینه: کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 می باشد جمع آوری شده. وسوی که از اکابر و مشاهیر علمای امامیهم

 

 (94بازة زمانی سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران،کدام است؟ )دستگاه های اجرایی. اسفند -77

Www.IranEstekhdam.IR 

 سال 20( بلند مدت و 2  سال ۲۵( میان مدت و ۱

 سال 20( میان مدت و 4  سال 25( بلندمدت و 3

ترین سند و ساله توسعه که به تعبیری، پس از قانون اساسی، مهم 20انداز سند چشم) 4گزینه:   کارشناس ایران استخدامپاسخ 

جانبه در ایران است ریزی بلندمدت برای تحقق توسعه همهشود، مصداق برنامهمحسوب می 1404انداز توسعه کشور تا سال چشم

 شود.مدت توسعه طراحی و به اجرا گذاشته میهای میانکه براساس آن، برنامه

 

 1395فراگیر دستگاه های اجرایی سال 
 Www.IranEstekhdam.IR ( 95سال  .دستگاه های اجرایی)آثار تاریخی چغازنبیل، متعلق به کدام استان ایران است؟ -78

 ( گیالن 4  ( کردستان 3  ( خوزستان 2  ( سمنان 1

2 :کارشناس ایران استخدامپاسخ   

 

سرال  .دستگاه هرای اجرایری)طبق برنامه چهارم توسعه، اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاری ، بر چه اساسی است؟ -79
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 ( رئیس دیوان عالی کشور 2 ( رئیس سازمان بازرسی کل کشور  1

 ( دادستان کل کشور 4   ( رئیس قوه قضائیه 3

 مطابق قانون اساسی شرط اجتهاد برای رئیس سازمان بازرسی کل کشور الزامی نیست.(  1گزینه:  کارشناس ایران استخدام پاسخ

 

جمهوری اسالمی ایران، در سیاست خارجی خود در ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر، با کدام کشورهای ساحلی روبرو می  -81

 Www.IranEstekhdam.IR (93باشد؟ )بانک سپه 

 آذربایجان  -ترکمنستان -قزاقستان -( روسیه2 آذربایجان  –قرقیزستان  –قزاقستان  –( روسیه 1

 تاجیکستان -آذربایجان -قزاقستان -( روسیه4 تاجیکستان  -قرقیزستان -قزاقستان -( روسیه3

کشور همسایه با دریای خزر می  5ن روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ایرا(  2گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 باشند.

 

 (93که در بززگداشت چهلم شهدای قم برگزار شد، در کدام شهر بود؟ )بانک سپه  1356بهمن  29قیام  -82
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 ( تهران 4  ( تبریز3  ( مشهد 2  ( یزد1

الب قم، شهر تبریز به طور ناگهانی و غیرمنتظره ضربه ای در چهلم شهدای قیام خونین ط(  3گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

بر سلطنت پنجاه ساله پهلوی وارد ساخت و سرمشقی شد برای مردم شهرهای دیگر ایران. کنسول امریکا در تبریز پس از قیام 

نخواهد شد، )تکرار می شود(،  دروازه ها را برای نبردهای مذهبی و اجتماعی که به سادگی آرام»تبریز نتیجه گیری کرد که این قیام: 

 «نخواهد شد، باز کرد.
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 جاسوسی ( تسخیرالنه2واترگِیت                             ( ماجرای رسوایی1

 اسرائیل و ایاالت متحده آمریکا با ایران ( معامله تسلیحاتی4     فارلین    مک رابرت ( خودکشی3

 (4گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

فارلین و ماجرای ایران گیت نیز معروف است، به به ماجرای مک ( کهIran Contra affairکُنترا )به انگلیسی: –ماجرای ایران

اسفند  ۱۳ – ۱۳۶۴مرداد  ۲۹) ۱۹۸۷مارس  ۴تا  ۱۹۸۵اوت  ۲۰معامله تسلیحاتی ایران با ایاالت متحده آمریکا و اسرائیل از 

یکایی در لبنان کرد و در ازای های آمرگردد. در این ماجرا آمریکا از طریق نفوذ ایران سعی در آزادسازی گروگان( بازمی۱۳۶۵

 آن برخی قطعات ادوات جنگی و نظامی را که به واسطه تحریم امکان فروش آنها به ایران نبود، در اختیار ایران قرار داد.

 

 Www.IranEstekhdam.IR (93نظارت بر اجرای صحیح قوانین درمحاکم،برعهده کدام مرجع است؟)ثبت اسناد -84

 اداری عدالت ( دیوان2                                           کشور   عالی ( دیوان1

 ( سازمان بارسی کل کشور4( قوه قضاییه                                                      3

برعهده  نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاهها و دادسراها به ترتیب(  1گزینه:  کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 .باشددیوان عالی کشور می

 

 (93درحال حاضر کدام یک ازبرنامه های توسعه اقتصادی پنج ساله کشوردرحال اجراست؟)ثبت اسناد -85
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 ( سوم4( چهارم              3( پنجم                  2( دوم                     1

پاسخ به این سوال در سالهای محتلف متغیر خواهد بود، بنابراین توصیه سایت ایران (  2نه: گزی کارشناس ایران استخدامپاسخ 

 استخدام به شما کارجویان گرامی تحقییق در این خصوص با توجه به دوره ای که در آن به سر می برید می باشد.

 

 

ه سواالت نمون ویژهکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول  

به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از  میباشد که استخدامی دستگاه های اجرایی

جهت خرید و دانلود کامل این کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفا 

 محصول، روی لینک زیر کلیک فرمایید.

 انلود و خرید بسته کامللینک د
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