بسته رایگان سواالت استخدامی

مشخصات بسته کامل:
• بیش از  600سوال استخدامی
• سواالت سال  99و 1401

شرکت کار و تامین

• با پاسخنامه تشریحی
• با قابلیت پرینت

اصل سواالت آزمون استخدامی شرکت کار و تامین
در سال 1401

توجه !
نمونه سواالت حاضر به صورت اختصاصی توسط فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه تهیه
و ثبت شده است و هر گونه کپی برداری و انتشار آن توسط افراد سودجو ،بدون اخطار قبلی،

پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

www.iranarze.ir

 -1واحد سرعت انتقال داده در شبکه اینترنت ،کدام است؟ (کار و تامین ( )1401 -مهارت های هفتگانه )ICDL
hps )2

Mpps)1

ppm )3

bps )4

پاسخ صحیح :گزینه 4
تعریف سرعت انتقال داده عبارت است از مقدار اطالعاتى که در واحد زمان به وسیله تجهیزات شبکه ارسال مى شود ،واحد اندازه گیری آن بیت بر ثانیه
( )bpsاست .سرعت انتقال اطالعات در وسایل مختلف متفاوت است.

 -2توحید عبادی در فرد و در جامعه ،به ترتیب ،به کدام صورت تجلی پیدا می کند؟ (کار و تامین ( )1401 -معارف اسالمی)
 )1اعتقاد خالص به خدا داشتن -اطاعت از پیامبر(ص)

 )2اعتقاد خالص به خدا داشتن _ تحقق قسط و عدالت

 )3پرستش و اطاعت از خدا -اطاعت از پیامبر (ص)

 )4پرستش و اطاعت از خدا -تحقق قسط و عدالت

پاسخ صحیح :گزینه 4
در بعد فردی توحید عملی میگوییم :هر کسی در زندگی خود از فرمانهای خدا اطاعت کند و او را بپرستد ،به مراتبی از توحید عملی رسیده است .در
نتیجه توحید عبادی در فرد به صورت پرستش و اطاعت از خداست.
در بعد اجتماعی توحید عملی میگوییم :جامعهای که در مسیر توحید اجتماعی حرکت میکند ،اقتصاد و فرهنگ و سایر ابعاد و ارکان آن نیز بهسوی
اجرای فرمانهای خدای یگانه پیش میرود و به صورت جامعهای عدالتگستر حرکت مینماید؛ در نتیجه تجلی توحید عبادی در جامعه ،تحقق قسط و
عدالت است.

 -3گذشته سرخ و آینده سبز به ترتیب از عوامل پویایی کدام جامعه است وافرادش موصوف به چه وصفی اند ؟ (کار و تامین
 ( )1401معارف اسالمی) )1توحیدی -منتظر

 )2شیعه – منتظر

 )3توحیدی – معترض

 )4شیعه -معترض

پاسخ صحیح :گزینه 2
عوامل موثر در پویایی جامعه شیعه
 -1گذشته ی سرخ :اعتقاد به عاشورا و تالش برای ایثارگری و شهادت در راه حقیقت و آرمانهای انسانی
 -2آینده سبز :باور به مهدویت و نپذیرفتن حکومت طاغوت و تالش برای گسترش عدالت و انسانیت در سراسر جهان .اعضای این جامعه به خاطر انتظار
برای حضرت مهدی با وصف منتظر توصیف میشوند.

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی شرکت کار و تامین ،اینجا کلیک نمایید.

سواالت عمومی استخدامی شرکت کار و تامین

1

www.iranarze.ir

 -4پدید آورنده هر یک از آثار رو به رو ،به ترتیب چه کسی است؟ (( روضه خلد – مخزن االسرار – چهار مقاله)) (کار و
تامین ( )1401 -زبان و ادبیات فارسی)
 )1مجد خوافی -نظامی گنجه ای – نظامی عروضی
 )2مجد خوافی – نظامی عروضی – خواجه نصیر الدین توسی
 )3عنصرالمعالی کیکاووس -نظامی گنجه ای – محمد بن منور
 )4خواجه نصیر الدین توسی – سعد الدین وراویسی  -نظامی گنجه ای
پاسخ صحیح :گزینه 1
روضه خلد اثر مجد خوافی ،در باب مسائل اخالقی و اجتماعی و عرفانی نوشته شده است .مَخزَناالَسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی ،شاعر ایرانی
است .چهار مقاله کتابی است از نظامی عروضی سمرقندی .نام اصلی کتاب مجمعالنوادر است.

 -5در قانون اساسی در خصوص کدام مقام زیر تصریح شده است که باید مجتهد ،عادل و آگاه به امور قضائی باشد؟ (کار و
تامین ( )1401 -اطالعات عمومی)
 )1رئیس دیوان عالی کشور
 )2رئیس دیوان محاسبات کشور
 )3رئیس سازمان بازرسی کل کشور
 )4رئیس دیوان عدالت اداری
پاسخ صحیح :گزینه 1
بر اساس اصل 162قانون اساسی داریم :رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با
مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.

 -6کدامیک به ترتیب جزو ((حق رهبر بر مردم)) و ((حق مردم بر رهبر)) است؟ (( )www.iranarze.irکار و تامین )1401 -
(معارف اسالمی)
 )1استقامت و پایداری در برابر مشکالت -حفظ استقالل کشور
 )2تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی  -حفظ استقالل کشور
 )3استقامت وپایداری در برابر مشکالت  -مشارکت در نظام همگانی
 )4تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی  -مشارکت در نظام همگانی
پاسخ صحیح :گزینه 1
حق رهبر بر مردم یعنی وظیفه مردم این است که استقامت و پایداری در برابر مشکالت را داشته باشند و حق مردم بر رهبر یعنی وظیفه رهبر این است
که باعث حفظ استقالل کشور و مانع از نفوذ بیگانگان شود.

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی شرکت کار و تامین ،اینجا کلیک نمایید.

سواالت عمومی استخدامی شرکت کار و تامین
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 -7داده های یک جامعه آماری  1 - 0.9 - 0.8 - 0.5است .واریانس این داده ها کدام است؟ (کار و تامین ( )1401 -ریاضی و
آمار مقدماتی)
0/25 )2

0/2500 )1

0/35 )4

0/350 )3

پاسخ صحیح :گزینه 3

1 + 0/09 + 0/8 + 0/5
= 0/8
4
(1 − 0/8)2 + (0/9 − 0/8)2 + (0/8 − 0/8)2 + (0/5 − 0/8)2
4

= ̅𝑥

= 𝜎2

0
0
0
+ 01 + 0 + 09 0/14
04
= 𝜎
=
= 0/35
4
4
2

 -8برای ویرایش یک فایل متنی ،از چه نرم افزاری استفاده میشود؟ (کار و تامین ( )1399 -مهارت های هفتگانه )ICDL
Notepad )1

WORD )3

WordPad )2

 )4همه موارد

پاسخ صحیح :گزینه 4
تمامی نرم افزار های ذکر شده در گزینه ها از نرم افزار های ادیت فایل های متنی میباشند که تنها تفاوت آنها در امکاناتی است که ارائه میکنند.

 -9کدامیک از نشانه های اختیار است؟ (کار و تامین ( )1399 -معارف اسالمی)
 )1تفکر و تصمیم
 )2احساس رضایت یا پشیمانی
 )3مسئولیت پذیری
 )4همه موارد صحیح هستند
پاسخ صحیح :گزینه 4
دالیل بدیهی بودن اختیار که در قران و منابع دینی به آن اشاره شده میتوان موارد زیر را ذکر کرد:
 -1تفکر و تصمیم

 -3مسئولیت پذیری

 -2احساس رضایت یا پشیمانی

(کار و تامین ( )1399 -زبان انگلیسی) 10- we have no…………. of staying indoors on a sunny day like this.
2) effort

1) judgement

4) intention

3) effect

پاسخ صحیح :گزینه 4
گزینه  1به معنی قضاوت ،گزینه  2به معنی تالش و گزینه  3به معنی تاثیر با توجه به ترجمه جمله "ما قصد ماندن در فضای بسته در چنین روز آفتابی
را نداریم" صحیح نیستند بنابراین گزینه  4به معنای قصد و نیت پاسخ صحیح می باشد.

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی شرکت کار و تامین ،اینجا کلیک نمایید.

سواالت عمومی استخدامی شرکت کار و تامین
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 -11بر اساس اصل  73قانون اساسی ،شرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت کدام نهاد است؟ (کار و تامین ( )1399 -اطالعات
عمومی)
 )1مجمع تشخیص مصلحت نظام

 )2مجلس شورای اسالمی

 )3معاونت حقوقی رئیس جمهور

 )3شورای نگهبان

پاسخ صحیح :گزینه 2
بر اساس اصل هفتاد و سوم داریم :شرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلس شورای اسالمی است .مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان ,در
مقام تمیز حق ,از قوانین می کنند نیست.

 -12علی در سال  1345و رضا در سال  1348متولد شده اند .اگر حسین از رضا جوان تر باشد ،کدام رابطه سنی زیر بین این
افراد برقرار است؟ (کار و تامین ( )1399 -هوش و توانمندی های عمومی)
 )1رضا بزرگتر از علی و کوچکتر از حسین است

 )2رضا کوچکتر از علی و بزرگتر از حسین است

 )3علی بزرگتر از رضا و کوچکتر از حسین است

 )4علی کوچکتر از رضا و بزرگتر از حسین است

پاسخ صحیح :گزینه 2
با توجه به اینکه حسین از رضا جوانتر است نتیجه میگیریم که رضا از حسین بزرگتر است و با در نظر گرفتن تاریخ های تولد میدانیم که علی نیز از رضا
بزرگتر است .پس داریم علی > رضا > حسین.

 -13کدامیک از ارکان سازمان نمی باشند؟ (کار و تامین ( )1399 -آشنایی با تامین اجتماعی)
 )2هیات مدیره

 )1هیات امناء

 )3سهامداران

 )4مدیر عامل

پاسخ صحیح :گزینه 3
ارکان سازمان تامین اجتماعی عبارتند از :هیات امناء  -هیات مدیره  -مدیر عامل  -هیات نظارت

 -14مفهوم سعه صدر در علم روانشناسی کدام گزینه میباشد؟ (کار و تامین ( )1399 -اخالق کارگذاری)
 )1تاب آوری

 )2پرهیز از شتابزدگی

 )3تبدیل حسن ظن به سوء ظن

 )4مشورت

پاسخ صحیح :گزینه 1
سععه صعدر یعنی ظرفیت روحی باالیی که در تحوالت ،شعادی ها ،غم ها و نگرانی ها موجب واکنش معتدل و آرام میشعود .از این تعریف میتوان در حالت
کلی با عنوان تاب آوری یاد کرد

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی شرکت کار و تامین ،اینجا کلیک نمایید.

سواالت عمومی استخدامی شرکت کار و تامین
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ایران عرضه مرجع نمونه

مشخصات بسته کامل:

سواالت آزمون های استخدامی

• بیش از  600سوال استخدامی
• سواالت سال  99و 1401
• با پاسخنامه تشریحی
• با قابلیت پرینت

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی

•

شرکت کار و تامین اینجا کلیک نمایید.

توجه !
نمونه سواالت حاضر به صورت اختصاصی توسط فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه تهیه
و ثبت شده است و هر گونه کپی برداری و انتشار آن توسط افراد سودجو ،بدون اخطار قبلی،
پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.
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