
 

 

 

 

 

 استخدامی سواالترایگان بسته  

سازمان تامین اجتماعی

ادوار   یاستخدام های اصل سواالت آزمون شامل  

 سازمان تامین اجتماعی گذشته  

:کامل  مشخصات بسته 

1401و  99-94-93های سال سواالت•

سوال استخدامی 600بیش از  •

 یحیبا پاسخنامه تشر•

 نت یپر  تیقابل با •

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

www.iranarze.ir 
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  (ICDL)مهارت های هفتگانه    (1401  -  تامین اجتماعی) صحیح می باشد؟   Urlکدام آدرس   -1

1  )https://www.google.com/                         2  )htp:// google.com 

3  )https:// google.com/    4  )htps://www.google.com/ 

 1پاسخ صحیح: گزینه 

مثال از   ک یهستند.  یقابل دسترسوب  طیو مح نترنتیا  قی است که از طر یاسناد یآدرس ده یاستاندارد برا  یقرارداد و نامگذار  ینوع  URLآدرس 

URL  میتوان به https://www.google.com آدرس  است که مربوط بهURL  وبسایتGoogle باشد یم. 

 

 -  تامین اجتماعی) عدل است؟  یشامل کدام معنا بی« به ترت ئا ی» و ال نکلف نفسا اال وسعها« و»فال تظلم نفس ش ات یآ  -2

 )معارف اسالمی(   (1401

 تشریعی   - ( تشریعی  2     جزایی  - ریعی  ش( ت1

 جزایی   -( جزایی  4     تشریعی   -( جزایی  3

 1پاسخ صحیح: گزینه 

به این معناست که تکالیفی که خدا به وسیله پیامبر بر مردم نازل کرده است بر پایه عدل و دادگری است و هیچ انسانی را بیش ار توانش    عدل تشریعی

با   مکلف نساخته است. همچنین عدل جزایی به این معناست که خداوند در روز قیامت میان افراد به عدل داوری میکند و حق کسی را تباه نمیکند.

 جه معنی آیات در آیه اول به عدل تشریعی و در آیه دوم به عدل جزایی اشاره شده است. تو

 
 )زبان و ادبیات فارسی(   (1401  -  تامین اجتماعی) است؟  حیصح  یکدام عبارت از نظر نگارش  -3

 دیورطه کش  نیدر ا  یآسمان  ی( جواب داد که: مرا قضا 2  دارد   یمقاله ارزشمند  ه«ی( هوشنگ ابتهاج »ه.ا.سا1

 آموزنده بود   اریکه از شما فرا گرفتم، بس  ی( جناب استاد، درس4  مدفون است   راز یدر ش  -هیرحمه اهلل عل-  ی( سعد3

 3پاسخ صحیح: گزینه 

قول   لاز نق لمت دو نقطه قبالدوم ع نه یز . در گمیکن یاده مفاست زکر تخلص از پرانتذ ی . براومهیشد نه گ  ینوشته م  زل پرانتخدا  دیتخلص شاعر با 

  ص جناب و استاد خاده از دو شافچهارم است ی نه یز. در گ ستین   حیمت دو نقطه صحکه و عال مانزکاربرد هم ی است ول حی اده شده و صحفاست میمستق

 بود.  یص کافخشا ک یتملق است و   ینوع

 

 اطالعات عمومی(( )1401  -)تامین اجتماعی   است؟ رانیا ر یاز مشاه کی عرب لقب کدام  نوسیجال  -4

 ی رونیب  انحیابور  (2    ی طوس  نیالد  رینص  (1

 کلیک نمایید.اینجا  ،  سازمان تامین اجتماعیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   

 

https://iranarze.ir/ES377


 

 
 

 سازمان تامین اجتماعی استخدامی  عمومیسواالت  2

 

 www.iranarze.ir 

 ی راز  یایمحمد زکر(  4     نا یابن س(  3

 4پاسخ صحیح: گزینه 

که او را »پدر   ی طور به .پزشک جهان اسالم شد ن یر ت حاذق یدر مدت کوتاهو فرا گرفت سالگی   35یا  30را بعد از   یپزشک محمد بن زکریای رازی

 .اند دهینام زیعرب« ن  نوسیطب عرب« و »جال

 
 ( )ریاضی و آمار(1401  -)تامین اجتماعی   متغیر گروه خونی اهداکنندگان در یک مرکز اهدای خون، چه نوع متغیری است؟ -5

 کمی گسسته (  2     ( کیفی ترتیبی 1

 ( کیفی اسمی4     ( کمی پیوسته3

 1 پاسخ صحیح: گزینه

 متغیر تصادفی که با غیر عدد بیان شود، کیفی است و چون گروه خونی ترتیب ندارد از نوع کیفی اسمی است.

 
ها  یک اسالید در همان فایل )بدون اینکه عمل دیگری بین آن Copy & Paste، عمل PowerPoint 2013افزار در نرم -6

 (ICDL( )مهارت های هفتگانه  200dسری    1399  -)تامین اجتماعی   انجام شود(، معادل کدام مورد است؟

1  )Duplicate     2  )Merge                      3  )Move      4  )Create New 

 1پاسخ صحیح: گزینه 

به عمل ایجاد یک اسالید مشابه با اسالید انتخاب شده میگوند که این عمل همانند عمل کپی و پیست )بدون اعمال تغییرات و عمل    duplicateعمل  

 دیگر( میباشد 

 

 1399  -)تامین اجتماعی   در کدام اثر زیر، طنز ظریف عبید زاکانی نسبت به فساد ایلخانیان مغول، انعکاس یافته است؟ -7

 ( )اطالعات عمومی( 200dسری  

 ی ( اخالق ناصر 2     ( رساله دلگشا 1

 االمم  ( تجارب4     ( اخالق االشراف 3

 3پاسخ صحیح: گزینه 

  جِی ق( است که در آن اخالقِ را۷۷2-۷۶۸ انیم ی)متوفا ینیقزو  یزاکان  داهللیعب نی نظام الد زِیطنز آم یرساله ها نی از مهمتر یکیاخالق االشراف،  

 را به سخره گرفته است.  یاجتماع ی رفتارها  یروزگار خود، و به تبع آن بعض

 

ها که  های تحقق کدام یک از حقوق افراد با رعایت اولویت برای آندر قانون اساسی، وظیفه دولت به تأمین زمینه -8

 ( )دانش اجتماعی و حقوق اساسی( 200dسری    1399  -)تامین اجتماعی   نیازمندترند، مقید شده است؟ 

 رورش رایگان پ   و  ( تأمین وسایل آموزش2  ها و زنان سالخورده   ( ایجاد بیمه خاص بیوه1

 ( برخورداری از مسکن متناسب با نیاز 4    ( برخورداری از تأمین اجتماعی 3

 کلیک نمایید.اینجا  ،  سازمان تامین اجتماعیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   

 

https://iranarze.ir/ES377
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 4پاسخ صحیح: گزینه 

آنها که   یبرا ت یاولو ت یاست. دولت موظف است با رعا  یران یحق هر فرد و خانواده ا از، یداشتن مسکن متناسب با ن قانون اساسی،  31بنابر اصل 

 اصل را فراهم کند. نی ا  یاجرا نهیو کارگران زم نانیبه خصوص روستانش ازمندترند ین 

 

 ( )زبان و ادبیات فارسی(200fسری    1399  -)تامین اجتماعی   کاربرد »را« در کدام عبارت، »غلط« است؟  -9

 دمیرا پسند  یبود  دهیکه خر  ی( کفش2   خراسان را به تصرّف درآورد   ی( و1

 را در دست داشت   ی( دست بچه خردسال4   گرفت   یدادگری( اموال مردم را با ب3

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 میباشد و رای مفعولیت باید بعد از آن به کار برود. "کفشی"رای مفعولیت در جمله پس از مفعول به کار میرود. مفعول این جمله 

 

 1399  -)تامین اجتماعی   هستند؟ یاجتماع نی تأم مهیکدام نوع ب   یدارا ب،یترت  به «،ی»مشاغل آزاد« و »کارگران مزد - 10

 ( )شناخت تامین اجتماعی(200fسری  

 ی ار یاخت  –  ی( اجبار 2     ی اجبار   -  یار ی( اخت1

 ی اجبار   -  ی( اجبار 4    ی ار یاخت  –  یار ی( اخت3

 1پاسخ صحیح: گزینه 

( و صاحبان حرفه و  ی)به صورت اجبار  یو مزد ر یاست که پوشش دهنده کارگران حقوق بگ یگر اجتماع مه یسازمان ب  ک ی  یاجتماع نیسازمان تام

 .باشدی( می اریمشاغل آزاد )به صورت اخت

 

( )اطالعات  200fسری    1399  -)تامین اجتماعی   بوده است؟ 2019در سال   یکارگر یمسابقات جهان  زبانیکدام کشور، م -11

 عمومی( 

 ایتالی( ا4                   کا ی( امر3                                ای( اسپان2               ( انگلستان 1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

برگزار   ایاسپان  یشهر تورتوسا   یزبانی کشور به م 42ورزشکار از  3000با حضور حدود  ایاسپان ی در تورتوسا 2019 کارگری یجهان  یهای باز

 شد. 

 کلیک نمایید.اینجا  ،  سازمان تامین اجتماعیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 استخدامی  خرید بسته کامل سواالت  برای 

 کلیک نمایید.  اینجا سازمان تامین اجتماعی

 
 

 :کامل  مشخصات بسته 

 1401و  99-94-93های سال سواالت •

 سوال استخدامی 600بیش از   •

 یحیبا پاسخنامه تشر •

 نت یپر  تیقابل با  •

•  

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

 

www.iranarze.ir 

https://iranarze.ir/ES377

