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 استخدامیبسته کامل سواالت  

زبان انگلیسی عمومیدرس 

 استخدامی  شامل دفترچه سواالت  

 با پاسخنامه آزمون های استخدامی ادوار گذشته 

 مشخصات این بسته:

دارای پاسخنامه تستی و تشریحی•

صفحه با قابلیت پرینت  69 •

 آزمون ادوار گذشته 12شامل •

توجه !

تهیه و ثبت فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت 

پیگرد  ،بدون اخطار قبلیو انتشار آن توسط افراد سوجو، و هر گونه کپی برداری شده است 

 .به همراه خواهد داشت قانونی

Www.IranArze.Ir 
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98دفترچه سال 

Part A: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the words or phrases (1), (2), (3), or (4) That best completes each sentence. Then 
mark the correct choice on your answer sheet. (www.iranarze.ir)

1- The news about the effects of air pollution on the development of children’ s lungs ………………… 
disturbing. (www.iranarze.ir)
1) are 2) is 3) it is 4) they are

 2پاسخ صحیح: گزینه 

ن یشود که در ا   یاسم همچنان مفرد در نظر گرفته م  یجمع در انتها  sبا وجود   ی سیدر زبان انگل   (proper noun)خاص  ی از اسام  ی افعال جمالت برخ

جزو آن ها بوده و فعل جمله مفرد در نظر گرفته شده است.   newsسوال کلمه 

2- Ivan ……………………... to get a promotion to manager, but the management chose someone from 
outside the company. (www.iranarze.ir)
1) had supposed 2) is supposing 3) was supposed 4) has supposed

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 : بیرفت، ترک یاز شخص م ی و زمان سوال فوق که در گذشته صورت گرفته و انتظار کار be + supposed + beبا توجه به ساختار 

Was +supposed + to باشد.  یسوال م نی ا  یانتظار داشتن، جواب مناسب برا ی معنا به

3- Please be quiet when you go into the baby’s room. She …………………… and we don’t want her to 
wake up and begin to cry. (www.iranarze.ir)
1) may have slept 2) must have slept
3) might be sleeping 4) she will be sleeping

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 حالت خواهد بود:   ن یبه ا  ب یصورت ترک  نی شود که در ا یاستفاده م  ingاز   sleepفعل  یتوسط نوزاد، برا دنی با توجه به استمرار عمل خواب 

might + be + verb + ing   باشد. یپاسخ م نی بوده و بهتر  بیترک نی او گزینه ج معادل

4- Most of the chocolate …………………... today is not drunk, but eaten, thanks to a chocolatier in 
England, who produced the first solid chocolate in the 19th century. (www.iranarze.ir)
1) consumed 2) consuming 3) is consumed 4) that is consuming

 1پاسخ صحیح: گزینه 

یموصول  ریتوان ضم  یباشد م  to beجمله در حالت    ی که فعل اصل  یصورت در    Adjective clauseبه عبارت    Adjective clause  عبارت  لیدر تبد

.باشد.  یپاسخ م نی بهتر  1 نه یگز  حاتیتوض ن یرا نوشت؛ با توجه به ا  یرا حذف کرد و تنها فعل اصل  to beو فعل 

عمومی   -زبان انگلیسی 

با پاسخنامه دفترچه سواالت آموزش و پرورش 

 ، اینجا  کلیک نمایید. زبان انگلیسیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی درس 

https://iranarze.ir/ES263


 

 
 

 www.iranarze.ir  عمومی  -زبان انگلیسی درس  سواالت استخدامی  3

5- The students would certainly have solved the problem more easily if they ……..……. Their 
calculators. (www.iranarze.ir) 
1) have used   2) would use   3) used    4) had used 

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 باشد:   یم 4 نه یگز  حی ، پاسخ صحIf + Past Perfect Tense   would have + past participle یبا توجه به ساختار نوع سوم جمالت شرط 

would certainly have + solved    if + had used 

 
6- In order to provide a complete report, George and his staff …………………… the graphs and charts 
into the written text. (www.iranarze.ir) 
1) incorporate   2) demonstrate   3) investigate   4) manipulate 

 4پاسخ صحیح: گزینه 

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

 باشد. یپاسخ م نی گنجاندن بهتر

7- Jeremy has to return the software back to the store because it is not …………………. With his 
computer. (www.iranarze.ir) 
1) plausible   2) accessible   3) compatible   4) divisible 

 3پاسخ صحیح: گزینه 

  ن یسازگار بهتر  ی به معنا  3 نهی گز  " آن را به فروشگاه بازگرداند د یبا   ست،یسازگار ن   وترشینرم افزار با کامپ  نکهیا  لیبه دل ی جر " با توجه به ترجمه جمله 

باشد. یپاسخ م

 
8- the farmer’s tomato plant aren’t fully……………………., So he will let them grow a little while longer 
(www.iranarze.ir) 
1) abrupt   2) mature   3) explicit   4) sufficient 

 2پاسخ صحیح: گزینه 

  یمعنا  2  نهیگز   " اجازه خواهد داد تا بزرگ شوند  شتریب  یاو کم  ن یاند، بنابرا   ده یکشاورز به طور کامل نرس  ی گوجه فرنگ  اهانی گ  "با توجه به ترجمه جمله 

باشد.  یپاسخ م نی بزرگ شدن، بهتر دن، یرس

 
9- The man received over a million dollars in ………………….. for the loss of his limb. (www.iranarze.ir) 
1) constitution   2) facilitation   3) foundation   4) compensation 

 4پاسخ صحیح: گزینه 

غرامت    یبه معنا  4  نهیگز  "کرد  افتیبه عنوان غرامت در   دالر  ونیلیم  کیاز    شیب   یمرد به خاطر از دست دادن اندام تحتان "با توجه به ترجمه جمله  

باشد.   یپاسخ م نی بهتر

 
10- Books, unlike paintings, must be apprehended ………………, line by line, rather than 
instantaneously (www.iranarze.ir) 
1) approximately  2) sequentially   3) subsequently  4) reluctantly 

 2پاسخ صحیح: گزینه 

مرحله    یبه معنا  2  نهیگز   "درک شوند  یبه صورت مرحله ا  یدرک آن   یسطر به سطر، به جا  دیها با   ینقاش  خالفکتاب ها، بر    "توجه به ترجمه جمله  

.باشد یپاسخ م نی بهتر یبیترت ،یا

 
Part B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and select the choice (1), (2), (3), or (4) that best answers 
each question. Then mark your answer on your answer sheet. (www.iranarze.ir) 
 
The markers of a controversial computer game about bullying have decided to go ahead and launch it 
despite calls for it to be banned. In the game, players take on the role of a new students at a school 
and have to fight the bullies, by punching them or hitting them with a baseball bat.  
 

 ، اینجا  کلیک نمایید. زبان انگلیسیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی درس 
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 Critics have said that the game encourages violence, but the makers deny this and say that, 
while there is violence in the game, it is just an amusing look at school life. Moreover, the violence in 
the game is directed against the bullies to protect pupils who are being bullied. The makers also say 
that players will learn to stand up to bullies. A British politician, a former minister, has called for it to 
be banned as it might affect the way young people perceive violence. Anti-bullying charities have said 
that the game might make people respond violently to bullies, which might make things more 
complicated and result in injuries. 
 
11- Which of the following is the best title for the passage? (www.iranarze.ir) 
1) A Controversial Computer Game    2) Never Fight the Bullies   
3) Anti-bullying Charities     4) Dangerous Games 

 1پاسخ صحیح: گزینه 

  ک ی  ی به معنا  1 نهیسوال گز  ن ی . در اافتی پارگراف آخر  ا ی توان در پاراگراف اول  ی را م ی عنوان احتمال معموال، passageدر بخش  یاب ی نکته: در عنوان 

 باشد  ی عنوان م ن یو کاملتر نی بهتر زیجدل آم یوتریکامپ ی باز

12- The word "take on" in paragraph 1 is similar in meaning to …………………… (www.iranarze.ir) 
1) illustrate      2) terminate  
3) undertake      4) exclude 

 3پاسخ صحیح: گزینه 

.باشد یم take on عبارت  یمعادل برا نی تواند بهتر ی بر عهده گرفتن و قبول کردن م یبه معنا  3  نهیدر گز  undertakeعبارت 

 
13- What does the word “this” in paragraph 2 refer to? (www.iranarze.ir) 
1) Violence       2) The game    
3) that the game should be banned    4) That the game encourages violence 

 4پاسخ صحیح: گزینه 

  ی م  this  ریضم  ی مرجع برا  نی کاملتر  4  نهیگز  "Critics have said that the game encourages violence“  اول جملهبا توجه به قسمت  

 .باشد.

 
14- The markers of the game say that the game will do all of the following EXCEPT ……………. .  
1) telling students how to use a baseball bat against the bullies 
2) teaching students that they need to be violent at times 
3) protecting students who are being bullied  
4) providing an amusing look at school life 

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 
15- Anti- bullying organizations are against the game because it might ………………. 
1) affect the way young people interpret violence 
2) encourage British politicians not to ban it at all    
3) make people respond violently to bullies  
4) make life more complicated for bullies 

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 
Part A: Grammar and vocabulary 
Direction: choose the number of the answer choice (1), (2), (3) or (4) that best completes the blank. 
Then mark it on your answer sheet. (www.iranarze.ir) 
16- Tapping on  a common practice throughout the world, ……………… the custom can differ 
considerably among countries. (www.iranarze.ir) 
1) on the contrary  2) however   3) despite   4) although 

 
 ، اینجا  کلیک نمایید. زبان انگلیسیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی درس  
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 2پاسخ صحیح: گزینه 

 ب یها به ترت نهیگز  یمعنا

 نکه ی: با ا 4    نکهیبا وجود ا :3    نحالی: با ا 2    : در طرف مخالف 1 

مختلف اختالف چشم    یدر کشورها  تواندیرسم م  نیا   نحالیبا ا  ا،یعمل معمول در سراسر دن   کی از    یریبهره گ" جمله    یکه با توجه به معن  باشد  یم 

  باشد   یم ح یصح  2 نه یگز "داشته باشد  یریگ

 ، اینجا  کلیک نمایید. زبان انگلیسیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی درس 
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 استخدامی   خرید بسته کامل محصولبرای 

 کلیک نمایید. اینجا   زبان انگلیسی عمومی

 
 

 :سایر محصوالت استخدامی

 عمومی و تخصصی تست های دروس  •

 با پاسخنامه های تستی و تشریحی •

 جزوات آموزشی   •

 توجه !

تهیه و ثبت فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت 

پیگرد  ،بدون اخطار قبلیو انتشار آن توسط افراد سوجو، و هر گونه کپی برداری شده است 

 .به همراه خواهد داشت قانونی
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