
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه ویژ   سواالت رایگان بسته  

 پتروشیمی گچساران  استخدامی

 استخدامی  سواالت  نمونهشامل 

با پاسخنامه دروس عمومی 

 :کامل  مشخصات بسته 

دارای پاسخنامه تستی و تشریحی •

صفحه با قابلیت پرینت ۱۱۰ •

ماده درسی ۷شامل •

 با قابلیت پرینت •

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
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 زبان پشتو، از زبان های رسمی کدام همسایه ایران است؟   -۱

 ( اطالعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي)(  ۹۴)آموزش و پرورش سال  

 ( ترکمنستان۴    ( پاکستان۳    ( افغانستان۲    ( آذربایجان۱

۲ گزینهصحیح : پاسخ 

باشند و در افغانستان و پاکستان  شرقي است. گویشوران آن قوم پشتون ميهای ایرانيِ شمالرسمي در افغانستان و از شاخه زبانپَشتو نام یکي از دو زبان 

 خانوادۀ هندواروپایي است و در قانون اساسي جدید   ِ دو زبان اصلي مردم افغانستان فارسي دری و پشتو، هر دو از شاخه ایراني کنند.و هند زندگي مي

 است های رسمي پذیرفته شدهین زبانِ رایج، به عنوان زباننستان نیز، هر دوی ا افغا 

𝑥|های نامعادلهتعداد جواب   -۲ − 𝑥3| ≤ 𝑥  ؟در مجموعه اعداد طبیعی، کدام است 

( )ریاضي و آمار مقدماتي( ۹۴اسفند    -)دستگاه های اجرایي  

۱)  ۳     ۲)  ۲     ۳  )۱     ۴  )۴

۳ گزینهصحیح : پاسخ 

|𝑥 − 𝑥3| ≤ 𝑥 → −𝑥 ≤ (𝑥 − 𝑥3) ≤ 𝑥 → (𝑥 − 𝑥3) ≤ 𝑥, (𝑥 − 𝑥3) ≥ −𝑥 
(𝑥 − 𝑥3) ≤ 𝑥 → −𝑥3 ≤ 0 → 𝑥 ≥ 0 

(𝑥 − 𝑥3) ≥ −𝑥 → 2𝑥 − 𝑥3 ≥ 0 → 𝑥(2 − 𝑥2) ≥ 0 → 𝑥 ≥ 0,2 − 𝑥2 ≥ 0 → 𝑥 ≤ √2 

 است.  ۳عدد طبیعي است پس جواب گزینه   ۱تنها عدد   ۲کوچکتر مساوی رادیکال   xو  ۰بزرگتر مساوی   xابین م

انتخاب کدام فرمت عددی برای یک سلول از یک کاربرگ باعث می شود که محتویات آن سلول که فقط عدد می باشد،به    -۳

 مایش داده شود؟شکل کسری ن 

 ( ICDLگانه   مهارتهای هفت  –( )فناوری اطالعات  ۹۴)آموزش و پرورش سال  

۱  )Accounting    ۲  )Currency    ۳  )Number     ۴  )Fraction 

 ۴گزینه صحیح : پاسخ 
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 کدام مورد وضوح بشتری دارد؟ power pointدر طراحی یک فایل   -۴

 ( ICDLگانه   مهارتهای هفت  –( )فناوری اطالعات  ۹۴)تامین اجتماعي، سال  

 ( نوشته های تاریک با پس زمینه روشن ۲      ( نوشته های روشن با پس زمینه های تاریک۱

 نوشته های روشن با پس زمینه روشن (  ۴       ( نوشته های تاریک با پس زمینه تاریک۳

 ۲گزینه صحیح : پاسخ 

 تری داشته باشد.ای روشن استفاده شود تا وضوح بیشهای تاریک با پس زمینهدر طراحي پاورپوینت بهتر است از نوشته 

 

شتود که ای  امر ، باعث  در یک ایستتگاه مترو ، دو برابر مستافرانی که از قطار پیاده می شتوند، مستافر جدید ستوار قطار می    -۵

درصتدی تعداد مستافران اولیه قطار می شتود، بعد از حرکت قطار ،  ند درصتد از مستافران در ای  ایستتگاه ستوار   ۶۰افزایش  

 (( )هوش و توانمندی های عمومي۹۴خرداد    -)دستگاه های اجرایي   بلی هستند ؟نشده اند ؟ ) یا به عبارتی مسافران ق

۱  )۲۰     ۲  )۲۵     ۳  )۳۰     ۴  )۴۰ 

 ۴گزینه صحیح : پاسخ 

 تعداد مسافران پیاده شده باشد داریم   y تعداد اولیه مسافران باشد و Xاگر 

X-y+۲y=X+(۰.۶X) 

y=۰.۶X 

 درصد مسافران اولیه هستند. ۱۰۰-۶۰=۴۰بنابراین 

 
 ( توانمندی های عمومي)هوش و  (  ۹۴، سال  دستگاه های اجرایي)پاسخ دهید.  ۷و   ۶با توجه به اطالعات و نمودار زیر، به سؤال 

  ارمند،ر که سکان می دهد. مدت اسکان برای اداره ای کارمندان خود را به تعطیالت برده و آن ها را همزمان در هتلی ا -

  کنند،روز است. نمودار زیر، درصد کارمندانی که عصر روز اول، دوم، ... و پنجم هتل را ترک می    ۵پیوسته و حداکثر  دلخواه،

 نسبت به کل کارمندان نشان می دهد.
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در هر روز، درصدی از کارمندان موجود در هتل،هتل را ترک می کنند. ای  درصد، در کدام روزها با هم برابر است؟   -۶

 )هوش و توانمندی های عمومي( (  ۹۴، سال  دستگاه های اجرایي)

 ( سوم و چهارم ۴     ( اول وچهارم          ۳          ( دوم و سوم       ۲        ( اول و دوم      ۱

 ۳گزینه  صحیح : پاسخ

 نفر در هتل باشد  ۱۰۰با فرض اینکه 

 درصد نسبت به روز  درصد نسبت به کل افراد تعداد افراد باقي مانده  روز

 ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ اول

 ۳۱.۲۵ ۲۵ ۸۰ دوم

 ۵۴.۵۴ ۳۵ ۵۵ سوم 

 ۲۰ ۵ ۲۵ چهارم 

 ۱۰۰ ۲۰ ۲۰ پنجم

 

( )اطالعات عمومي، دانش اجتماعي و  ۹۴خرداد   -)دستتتگاه های اجرایي  محل استتقرار   دیوان کیفری بی  المللی   کجاستت ؟    -۷

 (حقوق اساسي

 ( واشنگتن ۴        ( نیویورک  ۳    ( لندن  ۲          ( الهه ۱

   ۱ گزینهصحیح : پاسخ 

المللي برای رسیدگي به جرایم  ( اولین دادگاه دائمي بینICCبه اختصار   International Criminal Courtالمللي )به انگلیسي: دیوان کیفری بین 

 کشي، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگي و جنایت تجاوز جنسي است که مقر آن در الهه، هلند قرار دارد. نسل

 

 ( زبان و ادبیات فارسي)(  ۹۴)تامین اجتماعي، سال  شا  به ترتیب کدام است؟  مغبّر، غ معنی واژه های   -۸

 شامگاه     –تیره بخت    - ۲درماندگي                                    –تیرگي    -۱

 خوراک شبانه   –تیره   -۴پوشیدگي                                –غبارآلوده    -۳

 ۳گزینه صحیح : پاسخ 

 ]م ُ غ َب ْ ب َ [غبارآلوده، تیره رنگ، خاک آلود، گرد زدهمغبّر: 

 غشا: پوشیدگي، پوشش، حجاب 

 

𝟏حاصل عبارت  -۹

𝟐𝟕𝟐
×𝟐

𝟑
×(

𝟏

√𝟑
)
𝟔

 ( )ریاضي و آمار مقدماتي(۹۳ثبت اسناد، سال  ) یست؟  

۱  )
۲

۳−۱۰    ۲  )
۲

۳۱۰    ۳)  
−۲

۳۱۰    ۴  )
−۲

۳−۱۰ 
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 ۲ گزینهصحیح : پاسخ 
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( )فناوری  ۹۴اسفند  - )دستگاه های اجرایي ،  ه نوع اسالیدی است؟  PowerPointبه طور معمول، اولی  اسالید در یک فایل -۱۰

 ( ICDLگانه   مهارتهای هفت  –اطالعات  

۱)  Title and Content    ۲  )Title only    ۳  )Title Slide    ۴  )Blank 

 ۳گزینه صحیح : پاسخ 

 به عنوان اولین اسالید دیده مي شود  Title slide مي شویم Power-Point هنگامیکه وارد

 

 ( اجتماعي و حقوق اساسي( )اطالعات عمومي، دانش  ۹۳)تامین اجتماعي،  ای درخاورمیانه، کدام است؟ تری  نهاد منطقهقدیمی -۱۱

 ( سازمان همکاری اسالمي ۴    ( شورای همکاری خلیج فارس۳  ( اتحادیه عرب۲    ( اوپک ۱

 ۲ گزینهصحیح : پاسخ 

  ۱۹۶۹سازمان همکاری اسالمي     ۱۹۸۱شورای همکاری خلیج فارس     ۱۹۶۰اوپک:      ۱۹۴۵اتحادیه عرب:  

 

مستندسازی شده و به صورت نوشته بیان شده است، می تواند کم کم به  اشتراک  دانشی که یک بار به طور کامل  -۱۲

گذاشته شود. به عبارت بهتر، تبدیل دانش به مسئله انتقال، بستگی به سازمانی به عنوان پایگاه دانش دارد که در آن جا می  

شخصی باقی می ماند و انتقال آن  توان آن را تحت مدیریت و مشارکت قرار داد. در غیر ای  صورت، ای  دانش کامال 

 غیرممک  خواهد بود. 

 () هوش و توانمندی های عمومي( ۹۴)آموزش و پرورش، سال  نتیجه گیری مت  فوق، بر کدام یک از مفروضات زیر بنا شده است؟ 

 ( تنها راه برای توزیع دانش، گذرگاه پایگاه دانش است  ۱

 ( میزان دانشي که تولید میشود، با ظرفیت موجود انتقال آن باید هماهنگي داشته باشد. ۲

 انتقال دانشي است.   -( دلیل شخصي ماندن برخي دانش ها، ناآگاهي تولید کنندگان آنها ازمجاری  ۳

 باید در کار مستندسازی دانش، خوب دقت کنند تا دانش آنها، مقبولیت الزم برای پذیرش در پایگاه دانش را داشته باشد. ( دانشمندان  ۴

 ۱گزینه صحیح : پاسخ 
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) بگو دی  حق همان است که از جانب    -۱۳ فَلیَکفُر  وَ مَ  شأَ  فَلیؤمِ   فَمَ  شأَ  رَب ّکُم  الحَقُّ مِ   به آیه ء شریفه ء قُل  با توجه 

،  دستگاه های اجرایي )پروردگار شما آمد پس هر که می خواهد ایمان آورد و هر کسی خواست کافر گردد.(،بیانگر کدام امر است؟  

 ( المي( )معارف اس۹۴سال  

 ( خداوند انسان را مختار آفرید تا از خوبي ها وبدی ها درس بگیرد. ۲   ( حرکت انسان در روابط اجتماعي،موید اختیار و جبر است.۱

 و انکار ایمان از سر اختیار است.   کرده( قرآن به صراحت،کفر را مذمت  ۴   ( شرک وتوحید یا ایمان و کفر، ریشه در اختیار انسان دارد.۳

 ۳ گزینهیح : صحپاسخ 

 مي گوید: هر کس که میخواهد ایمان بیاورد و هر کس که میخواهد کافر شود؛ اختیار آدمي نشان داده شده است. با توجه به معني آیه که

 

زبان و ادبیات  ( )۹۴، ستتالدستتتگاه های اجرایي)در بیت زیر، نقش واژه های  زیبایی ،  گم و  وط   به ترتیب کدام استت؟   -۱۴

 (فارسي

 »گم شد ز نظر آن همه زیبایي و آثار              وین حال فرایاد من آورد وطن را«

 مفعول   -مسند     -( نهاد  ۲       متمم   -مفعول     -(  نهاد  ۱

 متمم    -نهاد    -( متمم  ۴        مفعول   -مسند     - متمم    (  ۳

 ۲گزینه صحیح : پاسخ 

دهیم. )آن همه زیبایي  واژه یا گروهي از واژگان یک بند یا جمله است که درباره ی آن خبری مي و گزاره است. نهاد نهاد: هر جمله شامل دو بخش نهاد  

 نهاد، »زیبایي« است.از نظر گم شد( درباره ی زیبایي صحبت مي کنیم؛ پس 

 : مي رود. این افعال عبارتند از مسند: فعل اسنادی یا همان فعل ربطي برای »نسبت دادن و پذیرفتن حالت« به کار

  شده است -نشد   - نیست  -نمي باشد   -باشد   –نشد  - نمي شود   -مي شود  - خواهد شد  - گردید  -گشت  –شد  -  بود  -است  

 اسنادی، کلمه های »چگونه؟« یا »چه؟« اضافه مي کنیم و مسند را به دست مي آوریم؛ به اول فعل های 

 آن همه زیبایي »چه« شد؟ گم 

 .مي آید )چه چیزی را( و را()چه کسي   ودر جواب پرسش »را« معموالً همراه مفعول: »را« عالمت مفعول است. مفعول

 

باشد،    ۵۰تر از  و کو ک  ۶تمام اعداد دو رقمی مضرب    Bو مجموعه    ۳، تمام اعداد زوج دو رقمی مضرب  Aگر مجموعه  ا  -۱۵

 )ریاضي و آمار مقدماتي((  ۹۹  -)دستگاه های اجرایي    (  ند عضو دارد؟B-Aمجموعه )

 ۸(  ۴   (عضوی ندارد  ۳     ۶(  ۲     ۷(  ۱

 ۳صحیح: گزینه  خساپ
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 ( معارف اسالمي)(  ۹۴خرداد    -)دستگاه های اجرایي   تجلی توحید عملی در فرد و جامعه ، به ترتیب کدامند ؟ -۱۶

 اطاعت از پیامبر )ص(   –( یگانه شدن انسان برای خدا  ۲ تحقق قسط و عدالت    –( یگانه شدن انسان برای خدا  ۱

 تحقق قسط و عدالت    –( اعتقاد خالص به خدا داشتن  ۴ اطاعت از پیامبر )ص(    –( اعتقاد خالص به خدا داشتن  ۳

 ۱ گزینهصحیح : پاسخ 

 توحید اجتماعي -۲      توحید فردی -۱   توحید عملي دارای دو بعد است: 

 توحید عملي »یگانه شدن « انسان است 

مي شود،  نتایج توحید عملي در بعد اجتماعي: ستمگران بر جامعه حاکم نمي شوند، روابط فرهنگي سیاسي  و اقتصادی به هماهنگي مي رسد، جامعه زیبا 

 عدالت اجتماعي در همه ابعاد آن واقعیت مي یابد  

 

۷۱ - When you ..............the interview, remember to bring some samples of your work.  

۱) Apply  ۲) achieve    ۳) Switch  ۴) attend 

( )زبان انگلیسي عمومي(  ۴۹اسفند    -)دستگاه های اجرایي    

 وقتی شما در یک مصاحبه ......، بیاد داشته باشید که حتما برخی از نمونه کارهای خود را به همراه ببرید.  -۱۷ترجمه سوال 

 حضور یافتن، شرکت کردن -۴تعویض کردن                     - ۳          دستیابي            - ۲اعمال کردن              -۱

 ۴ گزینهصحیح : پاسخ 

( attendکنید یا حضور یابید ) در یک مصاحبه باید شرکت

 

۸۱ - When you buy a bond …… a corporation or a government, you are lending the 

corporation or the government a fixed amount of money. ( )زبان انگلیسي( ۳۹)بانک سپه، سال     

۱)Is issued by                    ۲) issued by                 ۳)Is issuing from                             ۴) that issues with 

به   خرید ، در واقع شما در حال قرض دادن یک مقدار ثابتی از پولزمانی که شما قرارداد یک شرکت یا دولتی را می  -  ۱۸ترجمه سوال  

 شرکت یا دولت هستید.

 دهد با ( که انتشار مي۴   یابد از( انتشار مي۳   منتشر شده توسط (۲   شود توسطمنتشر مي (۱

 ۲ گزینهصحیح : پاسخ 
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۹۱ - Accounting is facilitated by accounting organizations such as standard- setters, accounting firms 

and ……………. 

۱) Are professional bodies      ۲) professional bodies   

۳) there are professional bodies     ۴) professional bodies are also 

 ( )زبان انگلیسي عمومي( ۹۳اجتماعي، سال  )تامین  

 شود. های حسابداری و .... تسهیل میهای استاندارد، شرکتهای حسابداری مانند بنگاهحسابداری با سازمان - ۱۹ترجمه سوال 

 ای نیز هستند افراد حرفه -۴   ای وجود دارند                       افراد حرفه -۳   ای افراد حرفه - ۲ای هستند             افراد حرفه -۱

۲ گزینهصحیح : پاسخ 

 

 ( زبان و ادبیات فارسي)  (۹۹  -دستگاه های اجرایي  )  مفهوم کنایی کدام عبارت، در مقابل آن،  غلط  آمده است؟ - ۲۰

 نان به نرخ روز خوردن: رنگ به رنگ گشتن(  ۲     آب در غربال نمودن: خالص و پاک نمودن(  ۱

 چند مرده حالّج بودن: میزان توانایي (  ۴     دهان دیگری بودن: عدم ارادهچشم به دست و  (  ۳

 ۱پاسخ صحیح : گزینه 

 ماند.آب در غربال کردن کنایه از کار بیهوده کردن است. آب در غربال نمي

 

 ( معارف اسالمي)  (۹۹  -دستگاه های اجرایي  ) منظور از  توحید در حاکمیت ، کدام مورد است؟ -۲۱

 مان، مورد تأیید خدا و قرآن باشد حاکمیت، اصالتاً از آن خدا و پیامبر )ص( است و باید صالحیت حاک(  ۱

 به انتصاب و اذن الهي باشد حق حکومت، اصالتاً از آن خداست و حکومت دیگران، باید  (  ۲

 د باشد ر باید به اجاره خاص خداون حق حکومت، اصالتاً از آن خدا و پیامبر )ص( است و افراد دیگ(  ۳

د را پیامبر )ص( واگذار کرده است خداوند بخشي از حکومت خوحاکمیت، اصالتاً از آن خداست و  (  ۴

 ، اینجا کلیک نمایید. شیمی گچسارانپتروشرکت  برای 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  ت پتروشیمی گچسارانشرک

 
 

 کامل:مشخصات بسته 
 با پاسخنامه های تستی و تشریحی •

 س عمومیهفت در تست های  •

 صفحه سوال عمومی ۱۱۰ •

 با قابلیت پرینت  •

 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
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