بخشی از محصول:
سواالت عمومی آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

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

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

لینک دانلود و خرید بسته کامل

بخش اول:
فنّاوری اطالعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L

سواالت عمومی آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش

آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 97
 -1شکل زیر ،زیر منوی  Newدر منوی راست کلیک در سیستم عامل  Windows 7را نشان می دهد .آیتم  Shortcutبرای
کدام مورد استفاده می شود؟ )(Www.iranestekhdam.ir

 )1ایجاد فایل  Shortcutاز فایل های موجود در سیستم ،در پوشهای که راستکلیک شده است.
 )2ایجاد فایل  Shortcutاز فایل های موجود در در پوشهای که راستکلیک شده است.
 )3ایجاد فایل  Shortcutاز فایل های موجود در سیستم ،در هر مکان از سیستم.
 )4ایجاد فایل  Shortcutاز فایل های موجود در پوشه ،در هر مکان از سیستم.
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
ساخت  Shortcutاز طریق منوی راست کلیک ،حرفه ای و پیشرفته ترین راه ساخت  Shortcutدر ویندوز میباشد که امکان ساخت Shortcut
از بخش های مختلف ویندوز  +نرم افزار ها را فراهم میکند.
برای این کار بر روی صفحه خالی در دسکتاپ ویندوز کلیک راست کرده و بر روی گزینه  Newرفته و سپس گزینه  Shortcutرا انتخاب
نمایید.

حال به طور خودکار پنجره  Create Shortcutباز می شود.
سپس باید فایل اجرایی ،نرم افزار ،پوشه ،ناحیه دلخواه ،درایو ویندوز و… مورد نظر خود را انتخاب کرده و از آن  Shortcutبسازید.
به این منظور بر روی دکمه  Browseکلیک کرده تا پنجره کوچک مرور در ویندوز باز شود.
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حال شما قادر خواهید بود تا ناحیه یا برنامه ای که قصد گرفتن میانبر از آن دارید را انتخاب کنید .در نهایت برای تایید و ساخت Shortcut
کافیست بر روی گزینه  Okکلیک کنید.
بعد از انجام این کار در پایین پنجره بر روی گزینه  Nextکلیک کنید.
در این مرحله باید نامی را برای  Shortcutدر حال ساخت انتخاب کنید .به صورت پیشفرض نام آنچه که انتخاب کرده اید نمایش داده خواهد
شد و شما میتوانید این نام را ویراش و تغییر دهید.
حال برای ساخت میانبر مورد نظر کافیست گزینه  Finishرا انتخاب کنید.

به این ترتیب  Shortcutیا همان میانبر سا خته شده در انتهای کار در جاییکه کلیک راست کرده و این مراحل را انجام داده اید ،نمایش داده
خواهد شد.
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سواالت عمومی آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش

آزمون استخدامی فراگیر پنجم در سال 97
 -2در نرمافزار  ، Wordدر کدام نما(ها) متن و عناصر گرافیکی مانند تصاویر و نمودارها به همان شکلی که چاپ خواهند شد،
نمایش داده می شوند؟ )(Www.iranestekhdam.ir
Normal )2
Print Layout )4

 Print Layout )1و Outline
 Print Layout )3و Reading Mode
پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 4

در حالت  ، Print Layoutشرایطی که عناصر و متن های موجود در سند در هنگام چاپ درج خواهد شد؛ به نمایش در می آید.

آزمون استخدامی فراگیر چهارم در سال 96

(مشترک با آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال )96

 -3شکل «الف»  ،گروه  Sheet Optionرا نشان می دهد.کدام یک از موارد زیر ؛ به منظور نمایش کاربرگ به صورتی که در شکل
«ب» نشان داده شده است ،انتخاب شده اند؟)(Www.iranestekhdam.ir

شکل ب

شکل الف
 Sheet Right – to –Left )1و ( Viewدر )Gridlines
 Sheet Right – to –Left )2و ( Viewدر )Heading
( View )3در  )Headingو ( Printدر )Gridlines
( View)4در  )Gridlinesو ( Printدر )Heading
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2

با اعمال تنظیمات گزینه ( ،)2یعنی زدن تیک گزینه  Viewدر بخش ، Headingsعناوین ستون ها و سطر ها نمایش داده می شوند و با انتخاب گزینه
 Sheet Right-To-Leftحالت صفحه بصورت راست به چپ نمایش داده می شود که برای درج مقادیر و نوشته های فارسی مناسب می باشد.

آزمون استخدامی فراگیر دوم در سال 94
 -4کدام مورد ،بیانگر واحد نرخ انتقال اطالعات است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
)1سیکل ثانیه

 )2بایت ثانیه

 )3بیت بر ثانیه

 )4هرتز

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 3
به مقدار اطالعاتى که در واحد زمان به وسیله ی تجهیزات شبکه ارسال میشود،سرعت انتقال اطالعات گویندو واحد اندازه گیری آن بیت برثانیه
)(bpsاست.
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آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95
 -5یک فایل  Power Pointبا پسوند  PPSXذخیره شده است کدام مورد در خصوص این فایل ،صحیح است؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 )1فایل ویرایش نیست
 )2به طور معمول ،در حالت  Slide Showباز می شود
 )3قابل تبدیل به فرمت  PDFبا فرمت های ویدیویی نیست
 )4به منظور سازگاری با نسخه های قدیمی  Power Pointایجاد می شود.
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 2
این نوع فایل جهت ارائه می باشند و از ابتدا در اسالید شو باز می شوند .ولی اگر در برنامه پاور پوینت فایل را باز کنیم قابل ویرایش می باشند.

آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 94
 -6در سیستم عامل ویندوز،از کدام موارد می توان برای حرکت بین چند پنجره باز استفاده کرد؟ )(Www.iranestekhdam.ir
Alt+F4 )1

Alt+Tab )2

Alt+ Space )3

Ctrl+Esc )4

پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 2
 :Alt+F4بستن پنجره جاری.
:Alt+Tabسوییچ کردن بین پنجره های باز جاری.
 :Alt+ Spaceباز کردن منوی پنجره
:Ctrl+Escباز کردن صفحهی start

آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال 94
 -7به منظور درج کردن یک رابطه ریاضی در محیط  word 2007از کدام مورد استفاده میشود؟ )(Www.iranestekhdam.ir
1) Tools>equetion
2) insert>function
3) insert>equetion
4) Tools>function
پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 3
برای درج کردن روابط ریاضی کافی است از بخش  insertقسمت  equationاستفاده نمود.

آزمون استخدامی قوه قضائیه در سال 96
 -8اگر بخواهید به هنگام چاپ یک فایل  ، Excelاولین سطر کاربرگ در تمام صفحات تکرار شود ،از کدام ابزار کمک می گیرید؟
)(Www.iranestekhdam.ir
Home > Cells > Format )2
Page Layout > Print Titles )1
Home > Wrap Text )4
Data > Text to Columns )3

7

سواالت عمومی آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
در نرم افزار  Excelبرای اینکه هنگام چاپ کردن ،اولین سطر کاربرگ در تمام
صفحات تکرار شود,می توان از سربرگ  Page Layoutو از منوی Page setup
با انتخاب گزینه  Print Titleاین کا را انجام داد

8

سواالت عمومی آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش

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

لینک دانلود و خرید بسته کامل
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بخش دوم :

زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش

سواالت عمومی آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش

آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 97
 -1کدام عبارت  ،فاقد « سجع » است ؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1اگر گویند مستی چه چیز است  ،گویم برخاتسن تمییز است .
 ) 2اصل وصال دل است  ،باقی زحمت آب و گل است.
 )3دنیا سرای ترک است و آدمی برای مرگ است .
 )4در علم محاسبت  ،چنان که معلوم است چیزی دائم .
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4
کلماتی که در پایان دو جمله بیایند و از نظر وزن یا حروف بصورت هماهنگ باشند ،کلمات مسجع و به آهنگ برخاسته از آن ها سجع میگویند.
سجع خود بر سه نوع سجع متوازی؛ سجمع متوازن و سجع مطرف می باشد.
در گزینه اول دو واژه (چیز – تمییز) دارای سجع مطرف است.
در گزینه دوم دو واژه ( دل-گل) دارای سجع متوازی است.
در گزینه سوم دو واژه (ترک-مرگ) دارای سجع متوازی است.
گزینه چهارم فاقد آرایه سجع می باشد.

آزمون استخدامی فراگیر پنجم در سال 97
 -2کدام ترکیب ها ،همگی اضافی تشبیهی است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )2بنات نبات  -تیر مژگان
 )1دروگر زمان  -عصاره تاک
 )4روی ماه  -موسم ربیع
 )3گوشه کاله  -مهد زمین
پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 2
بنات نبات← نبات همچون بنات است.
تیرِ مژگان ←تشبیه مژه ها به تیر

آزمون استخدامی فراگیر سوم در سال 95
 -3معنی واژه های «مقدم و انوشه» ،به ترتیب کدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )2باز آمدن از سفر – جاوید
 )1قدم نهادن – ماندگار
 )4وقت آمدن – باقیمانده
 )3پیش افتاده – باقی
پاسخ کارشناس ایران استخدام: :گزینه 2
مَقدم :جای قدم نهادن ،از سفر یا جایی بازآمدن  /انوشه :جاوید و بی مرگ

آزمون استخدامی فراگیر اول در سال 94
 -4در کدام مورد «غلط امالیی» یافت می شود؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 ) 1اقلیت و فواد ،الغر و نحیف ،متألم و دردمند ،اسف و اندوه
 ) 2سفاهت و نادانی ،تلطیف ذهن ،ابتر و ناقص ،اعزاز و اکرام
 ) 3تضاد و طباق ،قصد و عزیمت ،سپاسگزاری و تقدیر ،تواضع و افتادگی
 ) 4آماده سازی و تعبیه ،بذل و بخشش ،سیلی و قفا زدن ،رزیلت های اخالقی
پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 4
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امالی صحیح رذیلت با «ذ» است .از ریشه ی «رذل» (رذیلت  :ناکسی و فرومایگی)

آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 96
 -5در کدام بیت ،آرایه های « تشبیه ،تلمیح و جناس تام» یافت می شود؟)(Www.iranestekhdam.ir
من و شراب فرح بخش و یار حورسرشت
پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت
کاشانه زشت گشته ،صحرا چو روی حورا
که معنی طلب کرد و دعوی بهشت

 )1اکنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت
 )2نه من از پرده ی تقوا به در افتادم و بس
 )3عالم بهشت گشته ،عنبر سرشت گشته
 )4قیامت کسی بینی اندر بهشت
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2

پرده ی تقوا :تشبیه (تقوا به سبب پوشانندگی و جلوداری ،به پرده تشبیه شده).
( مصرع دوم ،تلمیح به نافرمانی ابوالبشر ،حضرت آدم ،که به تاوان آن از بهشت رانده شد).
جناس تام« :بهشت» در بیت باال؛ (بهشت در اینجا دو معنی دارد ...بهشت اوّل :جهان برتر ،عالم نیکوتر ،جنان و فردوس؛ بهشت دوّم :فعل گذشته
از مصدر هشتن ،به معنیِ گذاشت و رها کردن؛ از دست بهشت :رها کرد ،قطع امید کرد ،ترک گفت).

آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 89
 -6نگارش کدام یک از جمالت زیر درست است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1شما را در جریان خبرهای این ساعت قرار می دهیم.
 )2برادرم از سالمت جسمی و روحی برخوردار است.
 )3من روی شما حساب می کنم.
 )4هنرمندان به ابداع و ابتکار ،پربها می دهند.
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2

آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال 93
 -7در عبارت زیر ،قبل از «باشکوه و عظمتی» کدام نشانه را باید گذاشت؟ )(Www.iranestekhdam.ir
«غروب ده در کویر با شکوه و عظمتی به یادماندنی فرا میرسد».
 )3نقطه ویرگول
 )2نقطه
 )1دو نقطه

 )4ویرگول

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 4
در جمله هر گاه مکث صورت بگیرد ،از نشانه ی نگارشی «ویرگول» استفاده می شود .کاربرد ویرگول ،جداسازی اجزای جمله ،درک و خوانش
بهتر جمله است.

آزمون استخدامی علوم پزشکی در سال 96
 -8در بیت زیر معنی کنایی زردروی شدن چیست؟ )(Www.iranestekhdam.ir
" نرفتم به محرومی از هیچ کوی
)1شرمنده شدن
)3ترسیدن

چرا از در حق شوم زرد روی "
)2بیمارگونه شدن
)4وحشت زده بودن

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
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عبارت " زرد روی شدن" در مصراع دوم بیت باال کنایه است از شرمنده شدن و شرمندگی.

آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 96
 -9کدام اثر ،از آثار «محمّد حجازی» است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )2تماشاگه راز
 )4آیینه

 )1سفر در مه
 )3روزها

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2
 سفر در مه :اثر «تقی پورنامداریان» تحلیلی همه جانبه و عمیق از همه ی شعرهای قبل از انقالبِ احمد شاملو ،شاعر معاصر ارائه میدهد. تماشاگه راز :این کتاب در بردارنده ی سلسله سخنرانیهای استاد شهید مرتضی مطهّری است. روزها :سرگذشت زندگی آموزنده ی اسالمی ندوشن است. -آیینه :نوشته ی محمّد حجازی.

آزمون استخدامی دیوان محاسبات در سال 94
 -10درعبارت زیر«،ورد» به کدام معناست؟ )(Www.iranestekhdam.ir
»در فصل ربیع که صولت برد آرمیده بود و ایام دولت ورد رسیده»
 )1اردیبهشت

 )2فروردین

 )3گل سرخ

 )4دعا

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
ورد :گل  .گل هر درخت و غالب گل سرخ را گویند .
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کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه نمونه سواالت استخدامی آزمونهای برگزار شده توسط سنجش
میباشد که به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت
و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است ،لطفاً جهت خرید و
دانلود کامل این محصول ،روی لینک زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل
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بخش سوم :

معارف اسالمی
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آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 97
 -1عبارات «خداوند هیچ انسانی را بیش از توان و ظرفیتش مکلف نساخته است» و « جهان بر عدالت استوار است»  ،به ترتیب،
بیانگر کدام یک از اقسام عدل است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1تکوینی ـ تشریعی

 )2تشریعی ـ تکوینی

 )3تکوینی ـ جزایی

 )4تشریعی ـ جزایی

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2
عدل تشریعی بدین معناست که تکالیفی که خدا به وسیله پیامبران بر مردم نازل کرده است ،بر پایه عدل و دادگری است ،یعنی اوال همه
احکام الزم برای سعادت انسان را فرو فرستاده است و ثانیا هیچ انسانی را بیش از توان و ظرفیتش مکلف نساخته است.
عدل تکوینی  :معنای عدل در نظام تکوین یا جهان خلقت آن است که خدا در چنین نظامی هر موجودی را به اندازه شایستگی و قابلیت او نعمت
داده است و به تعبیری خدا به اندازه ظرفیت و شایستگی هر شیء به او وجود و کمال افاضه کرده است و اجزای جهان در یک هماهنگی دقیق
بر اساس قوانین ثابت با هم پیوند دارند به گونه ای که نظم حاکم بر موجودات و کل نظام خلقت گواه روشنی بر چنین عدلی است.
در روایات نیز آمده است که جهان بر عدالت استوار شده است که این معنا به عدالت تکوینی اشاره دارد.

آزمون استخدامی فراگیر پنجم در سال 97
 -2آیۀ شریفۀ (وَ کُلُّ إِنسانٍ الزَمناهُ طائِرَهُ فِی عُنُقِهِ) ،بیانگر کدام یک از گواهان روز رستاخیز است؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 )4نامه اعمال
 )3پیامبران الهی
 )2قرآن کریم
 )1فرشتگان
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 4
وَ کلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِی عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ یوْمَ الْقِیامَةِ کتَاباً یلْقَاهُ مَنشُوراً (اسراء)13،
و کارنامه هر انسانی را در گردنش بسته ایم و روز قیامت برای او نوشته ای بیرون آوریم که آن را در برابر خود گشوده می بیند.
در قرآن بارها به مسأله نامه ی عمل اشاره شده و در آیات مختلف نکاتی مطرح گردیده است ،از جمله:
 .1نامه ی اعمال برای همه است« .کلّ انسان اَلزمناه طائره .» ...

آزمون استخدامی فراگیر چهارم در سال 96

(مشترک با آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال )96

 -3اگر متغلق شناخت علم حضوری؛خدا و امور مرتبط به آن باشد ،آن را چه می گویند؟)(Www.iranestekhdam.ir
)2دریافت درونی
)4شهود عرفانی

)1حکمت عملی
)3جکمت نظری
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4

اگر متعلق علم حضوری ،خدا و امور مرتبط با خدا باشد را شهود عرفانی گویند.در مورد شهود عرفانی فرمایش امام علی (ع) را داریم که میفرمایند:
« من خدایی را که نبینم عبادت نمی کنم؛البته نه با چشم سر بلکه با چشم قلب»بنابراین امیر المومنین هم پیش از اینکه اشیا را مشاهده کند ،
خدا را مشاهده می کند و سپس در پرتو رویت خدا  ،به اشیا آگاه می شود.

آزمون استخدامی فراگیر دوم در سال 94
 -4آیۀ شریفۀ (الم أعهد الیکم یا بنی آدم التعبدو الشیطان انّه لکم عدّو مبین) ،بیانگر کدام موضوع است؟
)(Www.iranestekhdam.ir
)1عمل به تعهدات ،واجب است ،علی الخصوص که آن تعهد ،باذات باری تعالی باشد.
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 )2شیطان ،دشمن کینهتوز و قسم خوردة انسان است که او رااز عمل به تعهدات ،منصرف میکند.
 ) 3عبادت شیطان ،به معنای اطاعت از دستورهای منحرف کنندة اوست که با عبادت خداوند ،منافات دارد.
 ) 4پرستش خدا ،نوعی خداجویی است که به حکم فطرت،درنهاد انسان نهاده شده است.
پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 3
پاسخ تشریحی :خدا در این آیه می گوید :ای بنی آدم آیا من از شما تعهد نگرفتم که شیطان را عبادت نکنید ،زیرا او دشمن آشکار است،کلمهی
«عبد» در اینجا به معنای اطاعت است نه به معنای پرستش .

آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95
 -5قرآن کریم  ،خدا را « حی ال یموت » می خواند .تعبیر « حی » بیانگر کدام مفهوم است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1اشتراک لفظی جناب برای خدا و مخلوقات
 ) 3اختصاص حیات به صورت یک صفت فعل  ،برای خداوند است

 )2اشتراک معنوی حیات برای خدا و مخلوقات
 )4انحصار وصف حیات برای ذات خداوند ،ازلی و ابدی است.

پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 4
خداوند حی بالذات است ،یعنی حی بالذات جز خداوند نیست ،و دیگر موجودات زنده حیات خود را از خداوند دریافت کردهاند ،بنابراین خداوند
حی بالذات و مبدأ حیات موجودات دیگر است

آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 89
 -6حضرت ابراهیم(ع) در بیدار نمودن فطرت خداگرایی مردم از کدام گرایش غیراکتسابی آنها استفاده میکرد؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 )2نمایل به زیبایی
 )1گرایش به فضایل انسانی و کارهای خیر
 )4حقیقتجویی
 )3گرایش به کمال مطلق
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4

آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال 94
 -7عبارت «ال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم» و «الحمداهلل رب العالمین» به ترتیب بیانگر کدام بعد از ابعاد توحید است؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 )2ذاتی-ربوبی
 )1افعالی-عبادی
 )4ذاتی-عبادی
 )3افعالی-ربوبی
پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 1
پاسخ تشریحی :عبارت"ال حول وال قوه اال باهلل العلی العظیم " بر توحید افعالی اشاره دارد.
آیه شریفه "الحمد هلل رب العالمین " داللت بر توحید عبادی دارد  0زیرا حمد از مصداق عبادت است ومنحصر در خداوند است وعبارت رب
العالمین در توصیف اهلل است ویکی از صفات ثبوتیه خداوند است ولذا نیازی نیست به توحید افعالی اشاره شود.

آزمون استخدامی قوه قضائیه در سال 96
 -8از آیه شریفه أَم نَجعَلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَالمُفسِدِینَ فِی الأَرضِ أَم نَجعَلُ المُتَّقِینَ کَالفُجَّارِ» به کدام موضوع پی می
بریم ؟ )(Www.iranestekhdam.ir
)1ضرورت معاد در پرتو عدل الهی
)3ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی

)2امکان معاد در پرتو حکمت الهی
 )4امکان معاد در پرتو عدل الهی
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پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
معنی آیه شریفه فوق چنین است " :آیا ما آنان را که ایمان آورده و به اعمال نیکو پرداختند مانند مردم (بی ایمان) مفسد در زمین قرار میدهیم؟
یا مردمان با تقوا و خداترس را مانند فاسقان بدکار قرار میدهیم (و مانند آنان جزا خواهیم داد)".
این آیه مفهوم ؛ ضرورت معاد در پرتو عدل الهی را بیان می کند(.درس ششم کتاب دین وزندگی سال دوم)

آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 96
 -9در قرآن کریم ،پس از توحید ،بیشترین سخن درباره چه موضوعی است و عشق به خداوند در وجود ما چه چیزی را اثبات می
نماید؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1نبوت  -لزوم توجه به اطاعت از دوستان خدا
 )3نبوت  -ضرورت معاد براساس حکمت الهی

 )2معاد  -لزوم توجه به اطاعت از دوستان خدا
 )4معاد  -ضرورت معاد براساس حکمت الهی

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2
بعد از توحید مهم ترین موضوعی که در قرآن کریم سخن رفته  ،معاد است.عشق به خدا در وجود ما لزوم توجه به اطاعت از دوستان خداوند را
ایجاب می کند.

18
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کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه نمونه سواالت استخدامی آزمونهای برگزار شده توسط سنجش
میباشد که به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت
و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است ،لطفاً جهت خرید و
دانلود کامل این محصول ،روی لینک زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل
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ریاضی و آمار مقدماتی
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آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 97





 -1مجموعه برد تابع ) ، f  (2, m2  n 2 ), (n,3), (1,4), (2,8), (1,2mچند عضو دارد ؟
()Www.iranestekhdam.ir
4 )4
4 )3
3 )2
2 )1
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2
برای اینکه مجموعه ای از چندین زوج مرتب تشکیل یک تابع را دهد ،اوال در زوج مرتب ها  ،باید مولفه های اول برابر نباشند؛ دوم اینکه اگر
مولفه های اول برابر باشند ،پس مولفه های دوم نیز باید یکسان باشند.
در مورد مجموعه زوج مرتب های اشاره شده در مساله فوق داریم:
2
2
2
{𝑚 + 𝑛 = 8 → {4 + 𝑛 = 8 → 𝑛 = ±2
2𝑚 = 4
𝑚=2
با توجه به دو مقدار به دست آمده برای  ، nبا توجه به اینکه با جایگذاری مقدار  2به جای مقدار  ،nدو روج مرتب با مولفه های اولیه یکسان
ایجاد میشود ،لذا مقدار  +2برای  nقابل قبول نمی باشد.
آنگاه تابع  fبه شکل زیر در خواهد بود:
})f={(2,8),(2,3),(-1,4
لذا مجموعه برد تابع  fشامل سه عضو فوق می باشد.

آزمون استخدامی فراگیر پنجم در سال 97
𝒂

 -2معکوس تابع | f(x) = 3x + |xبه صورت |𝒙|𝒃  𝒇−𝟏 (𝒙) = 𝒂𝒙 +است .مقدار کدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
3 )1

)2

1
3

𝒃

-3 )3

1

− 3 )4

پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 3
ابتدا با توجه به تعیین عالمت برای قدر مطلق داریم:
𝑥3
+
𝑥
=
𝑥4
𝑥≥0
{ = |𝑥| 𝑓 (𝑥) = 3𝑥 +
3𝑥 − 𝑥 = 2𝑥 𝑥 < 0
بنابراین معکوس تابع بصورت زیر خواهد بود:
𝑥
𝑥≥0
𝑥𝑓 −1 (𝑥) = {4
𝑥<0
2
اگر تعیین عالمت را برای معادله معکوس تابع داده شده در روی خود سواالت انجام دهیم،داریم:
𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 = 𝑥(𝑎 + 𝑏) 𝑥 ≥ 0
{ = |𝑥|𝑏 𝑓 −1 (𝑥) = 𝑎𝑥 +
𝑎𝑥 − 𝑏𝑥 = 𝑥(𝑎 − 𝑏) 𝑥 < 0
با مقایسه دو تا معادله اخیر در کل داریم:
𝑥
1
= )𝑏 (𝑎 +
= )𝑏 𝑥 (𝑎 +
{ >= 4
4 → 2𝑎 = 3 → 𝑎 = 3 . 𝑏 = − 1
{
𝑥
1
4
8
8
= )𝑏 𝑥 (𝑎 −
= )𝑏 (𝑎 −
2
2
آنگاه حاصل زیر برابرخواهد بود با:
3
𝑎
= 8 = −3
𝑏 −1
8
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آزمون استخدامی فراگیر سوم در سال 95
1
 -3اگر ) [a,bبرد تابع ] y  x  [4 xباشد ،حاصل  2-bکدام است؟ ) ] [.تابع جزء صحیح است)
4
)(Www.iranestekhdam.ir
5
7
5
2
)4
)3
)2
)1
3
3
4
4
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 2
1
4 x  4 y  x   x
4

y  x

]𝑥[  𝑥 −در بیشترین حالت  1می باشد پس
1
1
b 
4
4
1 7
2b  2 
4 4
y

آزمون استخدامی فراگیر اول در سال 94
 -4اگر  log 2 = aو  log 3 = bباشد  ،حاصل  log 3 90کدام است ؟ )(Www.iranestekhdam.ir

3(1  2a ) )1

3(a  2b) )2

1
(1  2b) )3
3

1
(1  2b) )4
3

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 3

log 2  a
log 3  b

? log 3 90 
1
1
1
1
10
log 3 90  log 90  (log 32  5  2)  (2 log 3  log 5  log 2)  (2 log 3  log  log 2) 
3
3
3
3
2
1
1
1
) (2 log 3  log10  log 2  log 2)  (2 log 3  log10)  (2b  1
3
3
3

آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 96
 -5داده های 11و16و18و18و10و14و7.5و4و3و13.5و 9در نمودار جعبه ای نمایش داده می شود.طول دامنه میان چارکی کدام است؟
)(Www.iranestekhdam.ir
15)4
12)3
9,5)2
8,5)1
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
ابتدا داده ها را به صورت صعودی منظم می کنیم:
3,4,7.5,9,10,11,13.5,14,16,18,18
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آنگاه چارک دوم یا میانه برابر با  11بوده و چارک اول از سمت چپ برابر  7.5و چارک سوم برابر  16می باشد.لذا اختالف میان چارکی برابر با
اختالف چارک اول از چارک سوم برابر است با16-7.5=8.5:

آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 89
 -6میانگین متغیر تصادفی  X1 , X 2 , X 3 ,..., X nبرابر  3است ،میانگین متغیر تصادفی  2 X1  3,2 X 2  3,...,2 X n  3برابر
چند است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
15 )1

9 )2

3 )4

6 )3

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2

آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال 93
 -7اگر عرض رأس سهمی  y = x2 – 2x – 3aبرابر  – 16باشد ،سهمی ،محور  xها را در کدام نقاط قطع میکند؟
)(Www.iranestekhdam.ir
-2 ,3 )2
-3 ,2 )1

5 , -3 )3

3, -5 )4

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 3
برای یافتن عرض داریم

y'  2x  2  0  x  1
پس  x=1طول راس سهمی است که عرضش  -16شده است

16  (1) 2  2(1)  2a  2a  15  a  7.5
y  x 2  2 x  15    4  60  64
28
x
 5, 3
2

آزمون استخدامی علوم پزشکی در سال 96
 -8حاصل ) cos2 θ( 1 + 2ta𝑛2 𝜃) + (cos 𝜃 − 1)(cos 𝜃 + 1کدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
)1
)2
)3
)4

2
1
-2
-1

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2
می دانیم که:

1
= 𝜃 1 + 𝑡𝑎𝑛2
𝜃 𝑐𝑜𝑠 2
Sin2 𝜃 + cos2 𝜃 =1

آنگاه برای حل داریم:
2

2

= )cos θ( 1 + 2ta𝑛 𝜃) + (cos 𝜃 − 1)(cos 𝜃 + 1
= )cos2 θ( 1 + ta𝑛2 𝜃 + ta𝑛2 𝜃) + (cos 𝜃 − 1)(cos 𝜃 + 1
1
( cos2 θ
= )+ ta𝑛2 𝜃) + (cos2 θ − 1
𝜃 𝑐𝑜𝑠 2

23

سواالت عمومی آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش
1
= )+ ta𝑛2 𝜃) + (−𝑠𝑖𝑛2 θ
𝜃 𝑐𝑜𝑠 2
𝑠𝑖𝑛2 θ
1 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 ( 2 ) − 𝑠𝑖𝑛2 θ = 1 + 𝑠𝑖𝑛2 θ − 𝑠𝑖𝑛2 θ = 1
𝜃 𝑠𝑜𝑐
( cos2 θ

آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 96
 -9واریانس داده های 1-و1و......و1-و1و1-و1کدام است ؟ )(Www.iranestekhdam.ir
)1صفر

1 )2

2/5)4

1 / 5 )3

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2
برای محاسبه واریانس داده ها ،ابتدا میانگین داده را بدست می آوریم:
=0

0
𝑛

=

)1+(−1)+1+(−1)+⋯+(1)+(−1
𝑛

= ̅𝑋

آنگاه برای محاسبه واریانس داریم:
)2

)2

)2

̅𝑥 (𝑥1 −

̅𝑥 + (𝑥2 − 𝑥̅ + ⋯ + (𝑥𝑛 −
𝑛
(1 − 0)2 + (−1 − 0)2 + ⋯ + (1 − 0)2 + (−1 − 0)2
2
= Ƃ
𝑛
)1 + 1 + ⋯ + 1 + 1 𝑛(1
2
= Ƃ
=
=1
𝑛
𝑛
2
Ƃ =1→Ƃ=1
= Ƃ2

آزمون استخدامی دیوان محاسبات در سال 94
𝐱𝟐 𝐧𝐢𝐬𝟏−

 -10عبارت
sin x − cos x )1
- sin x cos x)3

𝐱 𝐬𝐨𝐜𝐬𝐢𝐧 𝐱−

 ،پس از ساده شدن معادل کدام مورد است؟)(Www.iranestekhdam.ir
sin x + cos x )2
- ( sin x + cos x ( )4

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
2

2

2

)1 − sin 2x = cos x + sin x − 2 sin x cos x = (sin x − cos x
1 − sin 2x
(sin x − cos x) 2
=
= sin x − cos x
sin x − cos x
sin x − cos x

24

سواالت عمومی آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش

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

لینک دانلود و خرید بسته کامل

25

سواالت عمومی آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش

بخش پنجم:

زبان انگلیسی – عمومی

26

سواالت عمومی آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش

آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 97
1- Unfortunately , David refused …………. Responsibility for the accident that happened last week.
)(Www.iranestekhdam.ir
1) taking
2) to be taken
3 (to take
4) having taken
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
بعد از فعل  refusedبه معنی اجتناب کردن یا خودداری کردن ،فعل دوم بصورت افعال ( to beشکل ساده فعل  ) to+می آید.
متاسفانه ،دیوید از پذیرش مسئولیت حادثه ای که هفته گذشته رخ داد ،خودداری کرد.

آزمون استخدامی فراگیر پنجم در سال 97
2- If the restaurant chooses to …………………. and not serve African Americans, then it will lose a
)lot of business in the community. (Www.iranestekhdam.ir
1) terminate
2) accommodate
3) discriminate
4) cooperate
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 4
معنی جمله:
اگر رستوران بخواهد که تبعیض قائل شده و به آمریکهای افریقایی تبار؛ ارائه سرویس نکند؛ بخش بزرگی از بازار در جامعه را از دست خواهد داد.
 Discriminateبه معنی تبعیض قائل شدن هست.

آزمون استخدامی فراگیر چهارم در سال 96

(مشترک با آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال )96

3-Jeremy put in extra hours this afternoon to ……………………..for his late arrival to work this
)morning. (Www.iranestekhdam.ir
1)collaborate
2)alleviate
3)accelerate
4)compensate
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4
عبارت  Compensate Forبه معنی جبران کردن میباشد.
با توجه به معنی جمله داریم:
جرمی با توجه به دیر رسیدنش به سرکار در صبح امروز؛ ساعت بیشتری از بعد از ظهر را برای جبران کردن آن می ماند.

آزمون استخدامی فراگیر دوم در سال 94
)4- There was ....................money that the robber couldn't carry it all. (Www.iranestekhdam.ir
1) so much
2) too much
3) only a little
4) enough
آنقدر پول  ...بود که دزد نتوانست با خود ببرد.

27

سواالت عمومی آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش
 -1خیلی زیاد

 -2خیلی زیاد

 -3فقط کمی

-4کافی

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 2
 Soبرای جمالت با بار مثبت بکار میرود و  Tooبرای جمالت با بار منفی .دو گزینه دیگر واضح است که صحیح نیستند.

آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95
5-If you want to improve your muscular …………….. you need to exercise regularty. -2
)(Www.iranestekhdam.ir
1)involvement
2)evolution
3)Possibility
4)flexibility
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 4
اگر میخواهید ماهیچه هایتان را انعطاف پذیر کنید به تمرین (ورزش) منظم نیاز دارید.

آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 89
)6- The teacher asked the student ………… lesson 5. (Www.iranestekhdam.ir
1) that she had studied
2) that she has studied
3) if she had studied
4) has she studied
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
معنی جمله:
معلم از دانش آموز سوال کرد که آیا او درس  5را مطالعه کرده است.

آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال 94
7-My dad is worried because he ………………………………a lot of money to the bank
)(Www.iranestekhdam.ir
1) Costs
2) Cheats
3) Lacks
4)owes
 -36پدرم نگران بود بدلیل  ...........................مقدار زیادی از پول به بانک.
 )3فقدانها  )4بدهکار بودن
 )2فریبها
 )1هزینهها
پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 4

آزمون استخدامی قوه قضائیه در سال 96
8- Children seem to learn more interesting things …………… to when we were at school.
)(Www.iranestekhdam.ir
1) observed
2) compared
3) attached
4) investigated
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2

28

سواالت عمومی آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش
معنی جمله :به نظر می رسد کودکان چیزهایی جالب توجه تر از زمانی که ما در مدرسه بودیم ،یاد می گیرند.
عبارت  Compared toبرای بیان مقایسه به کار می رود.

آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 96
9- They have decided to return the merchandise and get a refund because they state that it does not
)actually …………….. their practical needs. (Www.iranestekhdam.ir
1) involve
2) resolve
3) provide
4) fulfill
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4
معنی جمله :آنها تصمیم گرفتند که کاال را عودت دهند و پیش پرداختشان را پس بگیرند؛برای اینکه آنها بیان داشتند که آن جنس(کاال)
نیازهای عملی آنها را …………..نمی کند.
کلمه  Fulfillبه معنی برآوردن ،معنی جمله را کامل خواهد کرد(.نیازهای آنها را براورده نمی کند).

29

سواالت عمومی آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش

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

لینک دانلود و خرید بسته کامل

30

سواالت عمومی آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش

بخش ششم:
اطالعات عمومی  ،دانش اجتماعی و قانون اساسی
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سواالت عمومی آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش

آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 97
 -1تشکیل کدام یک از شوراهای عالی زیر ،در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )2شورای عالی انقالب فرهنگی
 )4شورای عالی امنیت ملی

 )1سورای عالی فضای مجازی
 )3شورای عالی اقتصاد
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4

تشکیل شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است .شورای عالی امنیت ملی  ،شورایی است که به منظور تأمین منافع
ملی و پاسداری از انقالب اسالمی ایران و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران ،به ریاست رئیسجمهور تشکیل میگردد .این شورا مهمترین وزنه
تصمیمگیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور محسوب میشود.

آزمون استخدامی فراگیر پنجم در سال 97
 -2رمز عملیات کربالی  8که آخرین تحرک نظامی ایران در جنوب کشور ،در دوران دفاع مقدس محسوب میشود ،چه بود؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 )1یا رسولاهلل (ص)
 )3یا زهرا (س)

 )2یا صاحبالزمان (عج)
 )4یا حسین (ع)

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 2
عملیات کربالی  8با رمز یا صاحب الزمان (عج) در محور شلمچه؛ کانال ماهی به صورت نیمه گسترده در سال  1366به فرماندهی سپاه انجام
شد.

آزمون استخدامی فراگیر سوم در سال 95
 -3کتاب های معروف «قلب قرآن» و «گناهان کبیره» ،از کدام یک از بزرگان انقالب اسالمی است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )2آیت ا  ..طالقانی
 )4آیت ا ...دستغیب

 )1حجت االسالم سیداحمد خمینی
 )3آیت ا  ...بهشتی

پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 4

آزمون استخدامی فراگیر اول در سال 94
 -4محل استقرار « دیوان کیفری بین المللی » کجاست ؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1الهه

 )2لندن

 )3نیویورک

 )4واشنگتن

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 1
دیوان کیفری بینالمللی (به انگلیسی International Criminal Court :به اختصار  )ICCاولین دادگاه دائمی بینالمللی برای رسیدگی
به جرایم نسل کشی ،جنایات علیه بشریت ،جنایت جنگی و جنایت تجاوز جنسی است که مقر آن در الهه ،هلند قرار دارد.
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سواالت عمومی آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش

آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 96
 -5تبعید امام خمینی (ره) در دوره رژیم پهلوی ؛ به ترتیب در چه کشورهایی بود؟ )(Www.iranestekhdam.ir
)1ترکیه-فرانسه-عراق

)2ترکیه-عراق-فرانسه

)3عراق-ترکیه-فرانسه

)4عراق -کویت-فرانسه

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2
تبعید امام خمینی (ره) در دوره رژیم پهلوی به ترتیب به کشورهای ترکیه  ،عراق و فرانسه بود.

آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 89
 -6مرجع رسیدگی به شکایات مردم نسبت به آییننامه ها ،ماموران و یا دستگاه های دولتی کدام تشکیالت است؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 )1دیوان عالی کشور
 )3دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت

 )2دیوان عدالت اداری
 )4دادگستری کل استان تهران

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2

آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال 93
 -7مسئول اصلی و مستقیم تنظیم ،سازماندهی و برقراری روابط فرهنگی و اعزام رایزن کشورمان به دیگ کشورها ،برعهده کدام
نهاد است؟)(Www.iranestekhdam.ir
 )2سازمان تبلیغات اسالمی
 )4سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 )1وزارت امور خارجه
 )3وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 4

مسئولیت تبلیغات دینی خارج ازکشور به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی محول گردیده است.

آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 96
 -8کدام کشور ،فاقد قانون اساسی مدون است ؟ )(Www.iranestekhdam.ir
)1نروژ
 )3مصر

)2فرانسه
 )4انگلستان

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4
انگلیس فاقد قانون اساسی مدون است و قانون اساسی این کشور در واقع چند فرمان پادشاهان پیشین این کشور است

آزمون استخدامی دیوان محاسبات در سال 94
 -9اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای،کدام کشورها هستند؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1روسیه ،چین ،قزاقستان ،قرقیزستان ،ازبکستان ،تاجیکستان
 )2روسیه ،چین ،قزاقستان ،قرقیزستان ،ازبکستان ،آذربایجان
 )3روسیه ،چین ،هند ،پاکستان،ایران ،قزاقستان ،قرقیزستان
 )4روسیه ،چین ،هند ،ایران ،پاکستان ،ترکمنستان
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سواالت عمومی آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
سازمان همکاری شانگهای سازمانی میاندولتی است که برای همکاریهای چندجانبه امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی تشکیل شدهاست .این سازمان
در سال  2001توسط رهبران چین ،روسیه ،قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان و ازبکستان پایهگذاری شد.عالوه بر اعضای اصلی ،ابتدا مغولستان
در سال  2004و یک سال بعد ایران ،پاکستان ،هند و افغانستان در سال  2012به عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق شدند.
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سواالت عمومی آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش

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

لینک دانلود و خرید بسته کامل
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بخش هفتم:

هوش و استعداد تحصیلی و شغلی
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آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 97
راهنمایی  :برای پا سخگویی به سوال زیر  ،الزم ا ست موقعیتی را که در هر سوال مطرح شده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و
سپس گزینه ای را که فکر می کنید پاسخ مناسب تری برای آن سوال است ،انتخاب کنید .هر سوال را با دقت بخوانید و با توجه
به واقعیت های مطرح شده در هر سوال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج است ،پاسخی را که صحیح تر به
نظر می رسد ،انتخاب کرده و در پاسخنامه عالمت بزنید.
 -1خیلی ها عادت کرده اند که درآمد مالی خود را با اطرافیان مقایسه کنند .اما پزشکان و روان شناسان در این مورد هشدار داده
اند که درآمدتان را حتی با خانواده و دوستان خود هم مقایسه نکنید ،زیرا نتایج تازه ترین تحقیقات مشخص کرده که مقایسه
درآمد با اطرافیان ،یکی از مهم ترین عوامل احساس افسردگی در بین افراد است.
کدام مورد ،در صورتی که صحیح فرض شود  ،به بهترین شکل ،استدالل فوق را تضعیف می کند؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 ) 1افراد وقتی افسرده باشند ،دست به مقایسه درآمد خود با درآمد دیگران می زنند.
 )2عادات مقایسه خود با دیگران ،عادتی است که به راحتی  ،با کمی مشاوره قابل درمان است.
 ) 3برخی از مردم بر این باورند که مقایسه خود با دیگران  ،گاه باعث ایجاد اتگیزه در آنها برای فعالیت بیشتر می شود.
 ) 4تکیه روی یافته های تحقیقات علمی همیشه کارساز نیست ،زیرا در بسیاری موارد ،آنچه مدت ها به نام علم تبلیغ می شده ،غلط از کار
درآمده است .
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
با توجه به فرض ذکر شده در گزینه سوم؛ همیشه مقایسه درآمد خود با اطرافیان لزوما باعث سرخوردگی در افراد نشده و گاهی سبب ایجاد
انگیزه فردی جهت تالش بیشتر هم می شود.

آزمون استخدامی فراگیر پنجم در سال 97
راهنمایی :در سؤال زیر  ،الگوهای باال سمت چپ ،به طریقی با یکدیگر ترکیب و به الگوی باال سمت راست تبدیل شدهاند .طی فرایند تبدیل
مشابه ،الگوهای پایین سمت چپ به کدام الگو (موارد  1تا  )4تبدیل خواهند شد؟
(Www.iranestekhdam.ir) -2

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 2
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با توجه به ساختار اول ،مشخص می شود که شکل اول نسبت به محور  yها (عمودی) قرینه شده و با قزینه شده شکل دوم نسبت به محور x
ها(افقی) ترکیب می شود تا شکل نهایی بدست آید.
آنگاه با اعمال این حالت برای شکل های پایین به گزینه  2خواهیم رسید.

آزمون استخدامی فراگیر چهارم در سال 96

(مشترک با آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال )96

راهنمایی :برای پاسخگویی به سوال زیر الزم است موقعیتی را که در سوال مطرح شده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و سپس
گزینه ای را که فکر می کنید پاسخ مناسب تری برای سوال است ،انتخاب کنید .سوال را با دقت بخوانید و با توجه به واقعیت های
مطرح شده در سوال و نتایجی که بیان شده و بیان ن شده ولی قابل ا ستنتاج ا ست ،پا سخی را که صحیح تر به نظر می ر سد،
انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنید.
 -3تعداد صندلی های سینما برای هر کشور مهم است .این صندلی ها شاخص توسعه فرهنگی کشور ها به حساب می آیند و نشان
می دهند کشور در چه رده ای قرار دارد.اینکه بخواهیم به جز توسعه یافتگی فرهنگی در آسیا ،رده جهانی هم داشته باشیم ،این
امر نیازمند افزایش معینی تعداد صندلی و سالن های سینماست.پس باید سینماهای بیشتر با ظرفیت باالتر ساخته شوند تا در
عرصه جهانی ؛ هم ضریب توسعه فرهنگی مان باال رود.
نتیجه گیری متن فوق ،بر کدام یک از فرضیات زیر  ،استوار است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 ) 1کشورهای موجود در آسیا ،همگی به فکر تأسیس سینماهای جدید هستند.
 ) 2سینماها را متناسب با صندلی های جدیدی که ایجاد می شود ،افزایش می یابند.
 )3سینماهای جدید ،از لحاظ امکانات ،از سینماهای موجود در سطحی باالتر خواهند بود.
 ) 4افزایش تعداد سینما ،باعث رشد فرهنگی و رشد فرهنگی ،باعث ارتقای کیفی فیلم ها می شود که این به نوبه خود ،مخاطبین بیشتری را به
سینما می کشاند.
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2

آزمون استخدامی فراگیر دوم در سال 94
راهنمایی :در سوال زیر  ،دو تساوی ارائه شده است که در تساوی دوم (تساوی پائین) ،همان ارتباطی برقرار است که در
تساوی اول (تساوی باال) برقرار است .به جای عالمت سوال ،کدام الگو (موارد  1تا  )4باید قرار بگیرد؟
(Www.iranestekhdam.ir) -4

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 4
ابتدا شکل  90درجه ساعتگرد چرخیده سپس آینه و معکوس میشود پس گزینه صحیح  4خواهد بود

آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95
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 m -5خط موازی با  nخط موازی با هم برخورد کرده اند .حداکثر تعداد متوازی االضالالالع های تشالالکیل شالالده از برخورد این دو
نسبت به خط موازی کدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
40 )2
8 )4

45 )1
10 )3

پاسخ کارشناس ایران استخدام: :گزینه 3
شکل زیر برای این مسئله بسیار گویاست:
همانطور که می بینیم تعدا نقاط قطعی  18و تعداد متوازی االضالع نیز  10عدد می باشد.

آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 94
راهنمایی  :سوال زیر را به دقت بخوانید و پا سخ صحیح را انتخاب نموده و در پا سخنامه عالمت بزنید .توجه دا شته با شید که
سوال ،فقط یک پاسخ صحیح دارد.
 -6اگر طول مستطیلی که نسبت عرض به طول آن  3به  4است 60 .درصد کاهش یابد ،عرضی این مستطیل جند در صد باید
افزایش یابد تا محیط آن تغییری نکند؟ )(Www.iranestekhdam.ir
75 )1

45 )2

80 )4

96 )3

پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 4
با فرض ابعاد مسطیلی برابر  3و  4داریم
محیط مستطیل را با  Pنشان میدهیم و طول با  Xو عرض با Y
P=2*(3+4)= 14
= 1.6
5.4-3=2.4 , 2.4/3 = 0.8 , 0.8 *100=80 %

, Y=5.4 ,

40

* X= 4

100

)14=2*(1.6 +Y

آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 86
 -7با توجه به شکلهای مقابل مقدار ؟ را بیابید(Www.iranestekhdam.ir) :

16 )1

18 )2

38 )3

58 )4

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3

آزمون استخدامی قوه قضائیه در سال 96
 -8در جدول رو به رو  ،حاصل  x+yکدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
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پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1

y

x

8

8

جدول باال همانند یک جدول ضرب است که در دو ستون اول و دوم از سمت
چپ ؛ اعدادی که باید درهم مضرب شوند؛ ذکر شده و در ستون سوم و چهارم ،نتیجه ضرب به صورتی که ارقام یکان و دهگان جابجا شده باشند
(مثال به جای  ،30نوشته شده  ،03به جای  45نوشته شده  )54ذکر شده است .بنابر این در ستون سوم و چهارم ردیف آخر حاصل ضرب  8در
 8یعنی  64به صورت  46قرار گرفته که جمع آن برابر میشود با .10

آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 96
 -9در شکل زیر اعداد  1الی  10بدون تکرار طوری قرار داده می شوند که حاصل جمع اعداد چهار گوشه یک مربع برابر عدد
داخل همان مربع شود حاصل ضرب اعداد  aو  bکدام است ؟ )(Www.iranestekhdam.ir
6)1
8)2
12)3
16)4

25

25

b

27

a
10

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
راهنمایی اصلی در حل این سوال ،وجود عدد  10در مربع پایین است .یعنی در چهار دایره پایین باید
فقط اعداد  1تا  4قرار بگیرند.
از طرفی می دانیم که مجموع تعداد فردی از اعداد فرد ،فرد خواهد شد.
عدد  10باید در خانه باالی  aقرار گیرد که تا بتوان مجموع  27و  25را ایجاد کرد.با توجه به شرایط
ذکر شده ،اعداد را می چینیم ،پاسخ نهایی به صورت روبرو خواهد بود که با توجه به آن ،پاسخ 12
صحیح است.
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کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه نمونه سواالت استخدامی آزمونهای برگزار شده توسط سنجش
میباشد که به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت
و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است ،لطفاً جهت خرید و
دانلود کامل این محصول ،روی لینک زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل
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