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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 
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 کلیک نماییداینجا  ،و دانش اجتماعی استخدامی درس اطالعات عمومیسواالت خرید بسته کامل برای 

 فهرست 

 
 

 فهرست فایل کامل سواالت استخدامی درس 

 اعی و قانون اساسیاطالعات عمومی، دانش اجتم

 ( 99الی   86سالهای )  آزمون های ادوار گذشته آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی  •

 

 93آزمون تامین اجتماعی سال   •

 

 94آزمون تامین اجتماعی سال   •

 

 93آزمون وزارت نیرو سال   •

 

 94آزمون وزارت نیرو سال   •

 

 96آزمون وزارت نیرو سال   •
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 ( 98  -آموزش و پرورش  )کدام استان است؟  یعیطب  یها ، از جاذبه«باداب سورت » یها چشمه  -1

 ( چهارمحال بختیاری 4  خوزستان (  3  گلستان(  2  مازندران (  1

 1پاسخ صحیح: گزینه 

.  دهیرس  یاست که به ثبت جهان  رانیا  یعیطب راثیم نیاستان مازندران پس از کوه دماوند دوم ، یباداب سورت واقع در منطقه چهاردانگه شهرستان سار

 . است دهیرس یبه ثبت جهان  ه یخاص خود است که پس از چشمه مشابه خود، پاموکاله ترک یهایژگیچشمه با و  ن یبه عنوان دوم  یچشمه پلکان  ن یا

 

 (98  -  ای اجراییدستگاه ه)را دارد؟   اسالمی یمجلس شورا   ندگانیبه صحت اعتبارنامه نما ی دگیرس  اریکدام نهاد اخت  -2

 انتخابات   یمرکز  ونیسیکم  (4  نگهبان   یشورا (  3 اسالمی   یمجلس شورا(  2  وزارت کشور  (1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 : رانیا  اسالمی  یجمهور ی اصل نود و سوم قانون اساس

نما  بیندارد مگر در مورد تصو  ینگهبان اعتبار قانون   یبدون وجود شورا   اسالمی  یشورا  مجلس   ی اعضا  و انتخاب شش نفر حقوقدان  ندگان یاعتبارنامه 

  نگهبان.  یشورا

 

 (98  -آموزش و پرورش  ) واقع شده است؟  «شمس العماره»  یمجموعه کاخ، بنادر کدام   -3

 هشت بهشت (  4   اوران ین(  3  گلستان(  2  سعد آباد (  1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

مجموعه   ی ساختمان ضلع شرق  ن یتر ه کاخ گلستان و برجست  ی بناها  نی تر  تهران، مربوط به دوره قاجار و از شاخص یخی تار ی از بناها ی کیشمس العماره 

  کاخ گلستان است.

 

 (99  -آموزش و پرورش  ) ریزد، کدام است؟دومین رود بلند ایران که پس از طی کردن عرض استان گیالن به دریای خزر می  -4

 بابلرود (  4   ( چالوس  3   ( تجن 2   ( سپیدرود  1

 1پاسخ صحیح : گزینه 

  هم  به  منجیل شهر   در   که اوزن  قزل  و  شاهرود رود  دو  ترکیب   از   که   است  ( کیلومتر  ۷۵۰  طول   با )   کارون   رود از  پس   ایران   بلند  رود   دومین   سفیدرود

 پیماید می را  گیالن  استان عرض  خزر  دریای  به   ریختن  تا و گیردمی شکل پیوندندمی

 

 ی و قانون اساس ی دانش اجتماع  ،یاطالعات عموم 

 با پاسخنامهسواالت دفترچه اصل 

 

 کلیک نمایید اینجا  ، و دانش اجتماعی استخدامی درس اطالعات عمومیسواالت خرید بسته کامل برای 

 

https://iranarze.ir/ES270


 

 
 

 Www.IranArze.Ir  اساسی   قانون   و   اجتماعی  دانش  عمومی،  اطالعاتسواالت استخدامی   2

 ( 99  -  دستگاه های اجرایی)  »معلم ثانی« لقب کدام فیلسوف ایرانی است؟  -5

 نصیرالدین طوسی ( خواجه  2        ( ابونصر فارابی1

 ( ابوریحان بیرونی 4     الدین سهروردی  ( شهاب 3

 1پاسخ صحیح : گزینه 

  می   گفته  کسی  به  معلم  فلسفه،  اصطالح  در.  است  ارسطو   اول،  معلم  آثار  شارحان   ترین  مهم  از  یکی  او  که  چرا  اند؛   نامیده  «ثانی  معلم»  را  فارابی  نصر  ابو

 باشد  عقیده  و نظریه  دارای و استاد  خود، عصر  فنون  و علوم در که شود

 

 (99  -دستگاه های اجرایی  ) های تابعه کدام نهاد است؟سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان، از سازمان  -6

 ( معاونت علمی و فنّاوری رئیس جمهور 2   ( وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری  1

 ( وزارت آموزش و پرورش 4     ( بنیاد ملّی نخبگان 3

 4پاسخ صحیح : گزینه 

سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت مؤسسة آموزشی و پژوهشی دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و منحصراً براساس  این  

مقررات اداره می شود 

آموزشی اروپا و با کمترین مشارکت نیروی خارجی، توانست با تدوین نظام آموزشی  کدام کشور، بدون الگوبرداری از نظام    -7

 (99  -آموزش و پرورش  ) بومی و غیر تقلیدی، راه توسعه مطلوب را پیش گیرد؟

 ( برزیل4   ( هند  3   ( ژاپن  2   ( ایران  1

 3پاسخ صحیح : گزینه 

باشد. بعالوه،    یو ارتقاء آن استوار م  یساختار، سازمانده  تیو اهم  یارائه خدمات آموزش  عیکشور هند تمرکز عمده بر بعد وس  یدر ساختار نظام آموزش

آموزش    ستمیس  دارد.  دیمناطق تأک  نی ا  انیم  ی آموزش  ی رقابتها  ی مناطق مختلف کشور و برقرار  ی کشور هندوستان بر رشد آموزش  ی آموزش  ستمیساختار س

,مسئوالن و صاحب نظران آموزش و    استمداران یس  194۷سال    یپس از استقالل هند ط  ردار است.برخو  ی رتبة جهان   نیدر هندوستان از دوم  ییابتدا 

 عمل آورند. التیا  هی کل رشی پذ ی مشترک ساختار آموزش ی در جهت ارائه الگو یفراوان  ی پرورش کشور تالشها

 

ایجاد شرایط مساوی برای همه  های زیر، به  در قانون اساسی، دولت در رابطه با برخورداری از کدام یک از حقوق و آزادی  -8

 (99  -  ای اجراییه هدستگا ) افراد مکلف شده است؟

 ( حق شغل 4 ( حق تأمین اجتماعی  3  ( حق مسکن  2  ( آزادی مطبوعات  1

4پاسخ صحیح : گزینه 

 

 (93  -  تماعیتامین اج)  اشت؟دیک از موارد زیر، حق رأی نخواهد جمهور، کدامدر جلسه هیئت دولت و با حضور رئیس -9

 ( رئیس سازمان صدا و سیما 2      جمهور ( معاون اول رئیس 1

 ( رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان صدا و سیما 4      ( رئیس بانک مرکزی 3  

 

 کلیک نمایید اینجا  ، و دانش اجتماعی استخدامی درس اطالعات عمومیسواالت خرید بسته کامل برای  
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 2پاسخ صحیح: گزینه 

که ریاست جلسه را برعهده دارد، دارای حق رأی  جمهوری و وزیران دارای حق رأی هستند. معاون اول نیز هنگامیدر جلسات هیأت دولت فقط رئیس

 است. 

 

 ( 93  -  اعیاجتمتامین  ) یابد؟شورای اسالمی، با حضور چه تعداد از نمایندگان رسمیت میجلسات مجلس  - 10

 ( اکثریت4    ( سه چهارم 3     ( دوسوم 2    ( یک سوم 1

 2صحیح: گزینه  پاسخ

نامه  لوایح طبق آیینیابد و تصویب طرحها و پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسالمی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می

 گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی حدنصاب خاصی تعیین شده باشد.مصوب داخلی انجام می

 

 (94  -  تامین اجتماعی)پر افتخارترین رشته ورزشی ایران در مسابقات المپیک کدام است؟  -11

 ( دومیدانی 4( کشتی                         3      ( تکواندو                  2( وزنه برداری                 1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 برداری است. های المپیک، با رتبه یک کشتی  و با رتبه دو  وزنهپرافتخارترین ورزش ایران در بازی

 
 (94  -  تامین اجتماعی)مرز خسروی بین ایران و کدام کشور است ؟  -12

 عراق   (4      ترکمنستان                        (3              ( آذربایجان             2     ( ترکیه                       1

 4پاسخ صحیح: گزینه 

است و ارتباط زمینی ایران و بخش عربی عراق  المللی غربی ایران است که در شهرستان قصر شیرین واقع شدههای رسمی و بینمرز خسروی یکی از پایانه

باشد که مرز  کیلومتر مرز مشترک با عراق دارای دو مرز رسمی پرویزخان و خسروی می 18۶توسط این مرز برقرار است. شهرستان قصرشیرین با داشتن 

 مرز است.  رسمی پرویزخان با اقلیم کردستان عراق و مرز خسروی با حوزه عربی کشور عراق هم

 (93  -  وزارت نیرو) کدام است؟  بزرگترین جزیره خلیج فارس -13

باشد  می قشمره خلیج فارس جزیره بزرگترین جزی: پاسخ صحیح 

 (93  -  وزارت نیرو) در رابطه با چه موضوعی است؟  1+5مذاکرات   -14

 صورت میگیرند   انرژی هسته ای حوزه ر د 1+  ۵مذاکرات : پاسخ صحیح 

 

 (94  -  وزارت نیرو)   مطابق مطالعات انجام شده،مهمترین عامل طالق زوجین در ایران،کدام گزینه زیر است؟  -15

 ( اعتیاد به مواد مخدر 2                 ( تنفر و بی عالقه گی            1

 ( بیکاری 4                  ( عدم انطباق شرایط فرهنگی       3

 

 کلیک نمایید اینجا  ، و دانش اجتماعی استخدامی درس اطالعات عمومیسواالت خرید بسته کامل برای 
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 4پاسخ صحیح: گزینه 

بحران اقتصادی و عدم   بررسی علل و عوامل اقتصادی مؤثر بر طالق می توان موارد ذیل را از جمله متغیرهای مؤثر در بروز پدیده طالق دانست در 

  نفقهتأمین معیشت و فقر، پایین بودن سطح درآمد خانوار، بیکاری، مسکن نامناسب، ضعف یا فقدان ثبات شغلی، ورشکستگی و بدهکاری، عدم پرداخت  

 از سوی مرد. 

 (94  -  وزارت نیرو)  بخش هایی است؟قانون اساسی،نظام اقتصادی ایران شامل چه   44مطابق اصل  - 16

 ( عمومی، تعاونی، خصوصی 2           ( دولتی، عمومی، خصوصی              1

 ( دولتی، تعاونی، خصوصی 4            ( دولتی، نیمه دولتی، غیردولتی       3

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 شود. بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می 3نظام اقتصادی ایران به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اصلی است که بر اساس آن   44اصل 

 

 (9۶  -  وزارت نیرو) دریاچه شور مست در کدام شهرستان واقع شده است ؟  -17

   ( نوشهر2                         (سواد کوه1

 (چالوس 4                             ( الهیجان3

 1اسخ صحیح: گزینه پ

 . متر است  ۵هزار متر مربع و عمق آن    1۵شهرستان سواد کوه که وسعت آن    یعیطب  اچهیشورمست، تنها در  اچهیدر

 

 ( 9۶  -  وزارت نیرو)بر اساس کسب مدال، افتخار آورترین ورزشکار ایرانی در ادوار مختلف مسابقات المپیک کیست ؟  - 18

 (حسین رضا زاده 2     (غالمرضا تختی1

 (هادی ساعی 4      (حمید سوریان3

 4صحیح: گزینه  پاسخ

های المپیک به مدال  هاست. این تکواندوکار در آخرین روزهای دوره پیشین بازی هادی ساعی آخرین ورزشکار مدال آور ایران در این بازی 

شده   از  بیش  ایران  ورزشکاران  از  برخی  میان  این  در.  یافت  دست طال مدال  صاحب  محسوب  یکبار  ویژه  و  خاص  نظر  این  از  و  اند 

  .ها به دست آورده استبازی   این  در  حضور   از  برنز  مدال  یک ،ی المپیکدو مدال طال  بر  عالوه ساعی .شوندمی

 کلیک نمایید اینجا  ، و دانش اجتماعی استخدامی درس اطالعات عمومیسواالت خرید بسته کامل برای 
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