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 نمونه سواالت رایگان 

 بهورزیاستخدامی 

 

  ی از دروس عمومی آزمونسواالت نمونهشامل 

 استخدامی

 
 

 مشخصات این بسته:

 دارای پاسخنامه تستی و تشریحی 

 6  تخصصیسوال تالیفی از دروس 

 14 سوال از هفت درس عمومی 

  

 توجه !

هیه تفروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

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

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

 

Www.IranArze.Ir 
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یبه جلسه م دنینظم بخش یو فهیدر جلسه نخواهد داشت و تنها وظ ینقش چندان یمرب ریز یها نهیاز گز کیدر کدام -1

 (www.iranarze.ir) باشد؟

 یب( در روش سخنران   مباحثهالف( در روش آموزش 

 یگر لی( در روش تسهد   ی( در روش بارش فکرج

 پاسخ صحیح: گزینه د

به  دنیتنها نظم بخش یبلکه نقش و گذاردینم ریکار تاث جهیگر در جلسه مشارکت نخواهد داشت و بر نت لیگر بهورز در مقام تصح لیدر روش تسه

همه را به  یکنند و و یزیپروژه برنامه ر یاجرا  یکنند و برا ییجلسات و فراهم کردن ابزار الزم است تا شرکت کنندگان بتوانند اهداف را شناسا

.کندیم بیمشارکت ترغ

 

 (www.iranarze.ir)؟ باشد یبهداشت نم یشورا فیاز وظا ریز یها نهیاز گز کیکدام -2

 به افراد جامعه یگروهالف( آموزش بهداشت 

 بهورز ییاطالعات در مورد بهداشت جامعه با مشارکت و راهنما ی( جمع آورب

 جامعه و علل آن ی( مشخص نمودن مشکالت بهداشتج

 که با آن مواجه است. یتازه و مسائل یها شرفتیپ انی( قرار دادن جامعه در جرد

 پاسخ صحیح: گزینه الف

جامعه و علل آن، طرح برنامه ها و راه  یکمک بهورز، مشخص کردن مشکالت بهداشتبا اطالعات در مورد بهداشت  یبهداشت جمع آور یشورا فیاز وظا

 انیجربه اهداف و قرار دادن جامعه در  یابیدست یجامعه برا زیمنابع و تجه نییدر روستاها، تع یبهداشت تیدر مورد اولو یریگ میالزم، تصم یحل ها

.باشدیبهورز م فیافراد از جمله وظا ی. آموزش افراد و گروه هاباشدیتازه و مسائل روبرو م یها شرفتیپ

 

 (www.iranarze.ir) شود؟ یاداره م یدر روستا توسط چه کسان یمانیزا التیمرکز تصح -3

 پزشک کیو  یپرستار ی( کاردان هاب  راننده آمبوالنس کیو  ییماما یالف( کاردان ها

 پزشک کیپرستار و  کیو  ییماما ی( کاردان هاد    ماما کی( دو پزشک و ج

 پاسخ صحیح: گزینه الف

 سواالت آزمون استخدامی بهورزی
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 التیهزار نفر را تحت پوشش دارد. هر هر مرکز تصح ستیبزرگ حدود ب یتیجمع یحوزه  کیاست مستقر در روستا که  یواحد یمانیزا التیمرکز تصح

.شود یراننده آمبوالنس اداره م کیو  ییماما یتوسط کاردان ها مانیزا

 

باشد؟  یکشور نم یدرمان یبهداشت یگسترش واحد ها یمورد نظر بر مبنا یاز ضابطه ها ریز یها نهیاز گز کیکدام -4

(www.iranarze.ir) 

 یفرهنگ ی( دسترسب  ییایجغراف یالف( سهولت دسترس

 یشخص قیتناسب آموزش با عال( د ارباب رجوع ازیخدمات بر حسب ن یو جداساز ی( سطح بندج

 پاسخ صحیح: گزینه د

 . باشد یکشور م یدرمان یبهداشت یگسترش واحد ها یمبنا ریز یضابطه ها

 ییایجغراف ی. سهولت دسترس1

 یفرهنگ ی. دسترس2

 نظام ارجاع قیارائه خدمات از طر ایادغام خدمات  ،یسطح بند. 3

 ارائه کننده خدمات با حجم کار مورد انتظار یانسان یروین یتناسب کم .4

 .ییاجرا یها ازی. تناسب آموزش ها با ن5

 

 (www.iranarze.ir) کند؟ یم یرویپ یریهمه گ یاز الگو ها کیاز کدام  ییغذا یها تیمصموم -5

 یریهمه گد(   آرام یریهمه گج(    رونده شیپ یریهمه گب(   یتک منبع یریهمه گ الف(

 نینو

 صحیح: گزینه الفپاسخ 

ز عفونت ا یناش یریجشن ، همه گ کینوع نوشابه در  کیاز مصرف  تیبه هپات ابتال ،ییغذا یها تیبه مصموم توانیم یتک منبع یریهمه گ یاز مثال ها

اشاره کرد. یمدرسه شبانه روز کیآلوده در  ریبا منشا ش ییایباکتر ویلیکامپ

 

شد؟  سیتاس یو در چه سال یبار توسط چه کس نیاول یبرا رانیموسسه پاستور ا یولوژیدمیبخش اپ -6

(www.iranarze.ir) 

 1325دکتر بالتازار در سال ب(       1351دکتر  گران در  سال الف( 

 1330در سال  اریدکتر همت د(        1331در سال   سیدکتر لوئج( 

 پاسخ صحیح: گزینه ب

 آغاز کرد. رانیدر سطح ا یدیجد یعلم تیشد و فعال سیتاس 1325بار به همت دکتر بالتازار در سال  نیاول یبرا رانیموسسه پاستور ا یولوژیدمیبخش اپ

 

 (www.iranarze.irدر کدام یک از حافظه های زیر امکان حذف اطالعات وجود ندارد؟ ) -7

  Cache Memory د(  Virtual Memory ج(  Ram ب(   Romالف( 

 پاسخ صحیح: گزینه الف
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 (www.iranarze.irکدام گزینه حافظه اصلی است؟ ) -8

 Ram د( USB Cooldisk ج(   Hard Disk ب(  CD-rom الف(

 پاسخ صحیح: گزینه د

 

 (www.iranarze.irاست؟ ) کشور کدام جهان در گندم صادرکننده ترینمهم -9

 آمریکا د(     فرانسهج(     استرالیا ب(   کاناداالف( 

 پاسخ صحیح: گزینه د

 

 (www.iranarze.irپیامبر ایران باستان چه کسی بود؟ ) -10

 نوحد(    زردشتج(     ب( مانی  الف( مزدک

 پاسخ صحیح: گزینه ج

 

 (www.iranarze.ir)از لحاظ دستوری درست هستند.  ___همه گزینه ها جز گزینه  -11

 شده باشدد( آفریده   بخشیده خواهد شدج(   انداخته شدب(   ارزیده شدالف( 

 پاسخ صحیح: گزینه الف

 

 (www.iranarze.irاگروقوع فعلی در آینده همراه با آرزو تمنا بیان گردد، از کدام زمان فعل استفاده می شود؟ ) -12

 د(مستقبل محقق الوقوع  مضارع التزامیج(  مستقبلب(   مضارع اخباری الف( 

 پاسخ صحیح: گزینه ج

 

13- My friend, Mahdi, lives far away in the country. I wish he ................. in the city. 

(www.iranarze.ir) 

a) has lived b) had lived c) have lived   d) lived 

 dپاسخ صحیح: گزینه 

14- A is the largest……………….in the world. (www.iranarze.ir) 

a) of cities                 b) one of the city                  c) of all the cities               d) all the other cities 

 

 cپاسخ صحیح: گزینه 
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در یک اتاق تاریک تعدادی جوراب سیاه و سفید وجود دارد حداقل چند لنگه جوراب از اتاق بیرون بیاوریم تا حتما یک  -15

 (www.iranarze.ir؟ )جفت جوراب یک رنگ داشته باشیم

 به تعداد جوراب های سیاه د(     4ج(    3ب(      2الف( 

 پاسخ صحیح: گزینه ب

 

؟ اندازه خودش افزوده گردد به مساحت مربع چند درصد اضافه می شود %10اگر به طول اضالع مربعی  -16

(www.iranarze.ir) 

  %10 د(         %11 ج(     %20 ب(     %21 الف( 

 الفپاسخ صحیح: گزینه 

 

 (www.iranarze.irمی کند. ) ___ترجمه می شود و داللت بر   ___فطرت در فارسی به   -17

 نوع خلقت -ب( سرشت     عظمت خلقت -الف( ذات

 عمق خلقت -باطند(      باقی بودن روح انسان  -ج( روح

 پاسخ صحیح: گزینه ب

 

 (  www.iranarze.irسرچشمه همه آلودگی ها در انسان چیست؟ ) -18

 غیبتد(    ج( خودپرستی    ب( حسد  الف( بت پرستی

 پاسخ صحیح: گزینه ج

 

واحد بیشتر است آن عدد کدام است؟  40حاصل ضرب یک عدد مثبت در خودش از سه برابر آن عدد  -19

(www.iranarze.ir) 

 9د(    8ج(     7ب(     6الف( 

 پاسخ صحیح: گزینه ج

 

 (www.iranarze.irکدام است؟ ) 3، 4، 4، 6، 6، 7تغییرات داده های آماری ضریب  -20

 28/0 د(   24/0 ج(   21/0 ب(   18/0الف( 

گزینه دپاسخ صحیح: 
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 ایران عرضه مرجع نمونه 

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 برای مشاهده سایر محصوالت استخدامی 

 کلیک نمایید. اینجاایران عرضه 

 
 

 :استخدامیسایر محصوالت 

 تست های دروس عمومی و تخصصی 

 با پاسخنامه های تستی و تشریحی 

  جزوات آموزشی 

 توجه !

هیه تفروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

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

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

 

Www.IranArze.Ir 

https://iranarze.ir/
https://iranarze.ir/

