
 

 

 

 

 

 

 سواالت رایگان بسته 

آشنایی با قرآن استخدامی  

مشخصات بسته کامل:

 اصل سواالت استخدامی شامل •

دارای پاسخنامه تستی •

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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آشنایی با قرآننمونه سواالت استخدامی 

 ، اینجا کلیک نمایید. آشنایی با قرآنبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 کردند ( قرآن را حفظ می1

 دادند. ( به دیگران قرآن آموزش می2

 فرستادند ی قرآن از مدینه به نقاط دوردست میهای تصدیق شده ( نسخه3

 ی موارد ( همه4

 3پاسخ صحیح: 

 رآنی جزء شناخت ......... است. ی آنها و استدالالت قبررسی مسائل و مفاهیم قرآن و چگونگی عرضه- 10
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  

 کلیک نمایید. اینجا ایران عرضه   رآنآشنایی با ق

 
 

 مشخصات بسته کامل:

 اصل سواالت استخدامی شامل  •

 دارای پاسخنامه تستی  •

 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

 

Www.IranArze.Ir 

https://iranarze.ir/ES346



