
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سواالتاصل  رایگانبسته 

 شرکت کار و تامیناستخدامی 

 1401سال 

 

اصل سواالت دروس عمومی آزمون استخدامی شامل 

 شرکت کار و تامین

 

 مشخصات این بسته:

 محصول رایگان 

  سواالت برگزار شدهاصل حاوی 

 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 
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دفترچه سواالت()تصویری از اصل 

 

 ICDLهفت گانه  یاطالعات و مهارت ها یفناور

 پاسخ دهید.  5تا 1راهنمایی: با توجه به شکل زیر به سوال های 

 
 کند، نوع داده سلول انتخاب شده، کدام باید باشد؟  در صورتی که بخواهیم عملیات مرتب سازی و فیلتر به درستی کار -1

1) Percentage     2) Currency 

3) Text      4 )Time 

 

 

 

 

 تامینشرکت کار و  اصل دفترچه سواالت استخدامی
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 (www.iranarze.irکدام است؟ )IF(C2> D2  ،2010، 2011حاصل )  -2

1 )2011   2 )2012   3 )VALUE!#  4 )REE 

وجود    -3 ( www.iranarze.irدر کنار سلول ها به چه معناست ؟ )

 Filter( فقط Sort     2( فقط 1

3) sort and filter     4امکان اضافه کردن سلول جدید ) 

 (www.iranarze.irواحد سرعت انتقال داده در شبکه اینترنت، کدام است؟ ) -4

1)Mpps   2) hps   3) ppm   4 )bps 

 ارسال شده است کدام مورد در info@sanjesh.orgبه آدرس  Microsoft Outlookایمیلی که از طریق نرم افزار  -5

 (www.iranarze.irخصوص این ایمیل در سمت گیرنده، صحیح است؟ )

 ( این ایمیل، با ایمیل های دیگر، هیچ تفاوتی ندارد1

 ( این ایمیل، در پوشه ای جدا از ایمیل های دیگر، متمایز می شود.2

 ارسال شده است.  Outlookمی توان تشخصی داد که از طریق نرم افزار ( این ایمیل Subject( در موضوع ) 3

 ارسال شده است.  Outlookاین ایمیل، می توان تشخصی داد که از طریق نرم افزار  (Signature( در امضای )4

 

 یاحکام و معارف اسالم

 (www.iranarze.irوجود کدام خصوصیت در عمل، به آن روح می بخشد؟ ) -6

 ( اخالص در اندیشه 4( قصد و نیت خالص                 3( حسن فعلی                  2( حفظ صورت عمل                    1

 (www.iranarze.irتوحید عبادی در فرد و در جامعه، به ترتیب، به کدام صورت تجلی پیدا می کند؟ ) -7

 تحقق قسط وعدالت  _( اعتقاد خالص به خدا داشتن 2ص(                اطاعت از پیامبر) -( اعتقاد خالص به خدا داشتن1

 تحقق قسط و عدالت-( پرستش و اطاعت از خدا 4اطاعات از پیامبر )ص(                    -( پرستش و اطاعت از خدا3

 (www.iranarze.irد؟ )از آیه شریفه )) حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون...(( کدام مفهوم دریافت می گرد -8

 آگاهانه روح همچنان ادامه دارد تیبا تحقق مرگ فعال( 2            ابدی یآگاهانه روح با جسم دوام م تیمرگ فعال( تحقق 1

 ستیاعمال نادرست انجام شده، قابل جبران ن( 4                 است افتهیتحقق ن یبخش همه آرزوها انیمرگ پا( 3

 اند ؟ یکدام جامعه است وافرادش موصوف به چه وصف ییایاز عوامل پو بیسبز به ترت ندهیگذشته سرخ و آ -9

 معترض- عهیش( 4        معترض – یدیتوح( 3          منتظر – عهیش( 2      منتظر -یدیتوح( 1
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 یفارس اتیو ادب زبان

 (www.iranarze.irمعنی کدام واژه، )نادرست( است؟ ) -10

 ستن: رها شدنرُ( 4 ( مسامحه: ساده انگاری3  ( دها: گستاخ2  ( مسحور: شیفته1

 (www.iranarze.irدر کدام گروه کلمه، ))غلط امالیی(( وجود دارد؟ ) -11

 فراست و هوش -مغیالن گیاه  -ر ( مبهوت و متحی2  موهبت و دهش –و سحاب  میغ -( مسخر و مطیع کردن 1

 صنع و آفرینش  –حزن و اندوه  -( خوض نمودن وتفکر4  آذرخش و صائقه –ملحق و پیوسته شده  –( هیاهو و غوغا 3

 چهار مقاله(( –مخزن االسرار  –پدید آورنده هر یک از آثار رو به رو، به ترتیب چه کسی است؟ )) روضه خلد  -12

 نظامی عروضی –نظامی گنجه ای  -خوافی( مجد 1

 خواجه نصیر الدین توسی –نظامی عروضی  –( مجد خوافی 2

 محمد بن منور –نظامی گنجه ای  -( عنصرالمعالی کیکاووس3

 نظامی گنجه ای -ن وراویسی سعد الدی –( خواجه نصیر الدین توسی 4

 (www.iranarze.irکدام بیت، ))فاقد(( آرایه ایهام است؟ ) -13

 با این همه دور از تو مرا چهره زردی است   ( چون جام شفق موج زند خون به دل من1

 وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است   ( بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است2

 هلل اکبر استاچون گوش روزه دار بر    ( بازآ که در فراق تو چشم امیدوار3

 که مراست ینباشد ارادت ریپذ خلل   که تو را بود اگر مبدل شد یتیعنا( 4

 (www.iranarze.ir)مردم را حسد بکشد((، کدام است؟  ،مدهآمعنی عبارت )) اجل نا -14

 ( انسان حسود، مردم را قبل از اینکه مرگشام فرا برسد، می کشد1

 ( حسادت باعث مرگ مردم می شود، قبل از اینکه مرگشان فرا برسد2

 مردم را از پای در می آورد و ناوبد میکند.( حسادت همچون اجل معلق 3

 ( مادام که انسان زنده باشد و اجلش فرانرسیده، حسادت انسان هارا به طرف خود می کشد4

 (www.iranarze.irدر بیت زیر، شاعر چه امری را نکوهش می کند؟ ) -15

 ا در وی سخن گفتن نشاید(()) چو کاری بی فضول من برآید                                         مر

 ( سخن گفتن4( خودنمایی                             3( دخالت بی جا                      2( سکوت                           1
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 (www.iranarze.irسایر ابیات، تفاوت دارد؟ ) مفهوم کدام بیت، با -16

 نشیند به جای تو دیگر کسی   ( نشستی به جای دگر کس بسی1

 نبردی هم افتادن وخیزان برو    ( چو از چابکان در دویدن گرو2

 چه چاره کنون جز تیمم به خاک   ( به غفلت بدادی ز دست آب پاک3

 دست و پای از نشستن بخیزی ب تو    یزتپایان برفتند د( گر آن با4

 

 یو قانون اساس یدانش اجتماع ،یاطالعات عموم

 (www.iranarze.ir) کدام استان کشور است؟ یگردشگر ینقش برجسته گل گل از جاذبه ها -17

 ( بوشهر4   ( فارس3  ( کرمانشاه2   ( ایالم1

  مجتهد، عادل و آگاه به امور قضائی باشد؟د یون اساسی در خصوص کدام مقام زیر تصریح شده است که باندر قا -18

 ( رئیس دیوان محاسبات کشور 2    ( رئیس دیوان عالی کشور1

 ( رئیس دیوان عدالت اداری 4   ( رئیس سازمان بازرسی کل کشور3

 (www.iranarze.ir) حق مردم بر رهبر(( است؟))جزو ))حق رهبر بر مردم(( و  بیبه ترت کیکدام -19

           حفظ استقالل کشور -در برابر مشکالت یداریپااستقامت و ( 1

 حفظ استقالل کشور - یاحکام و دستورات اله یاجرا یتالش برا( 2

 یمشارکت در نظام همگان - در برابر مشکالت یداریاستقامت وپا( 3

 یمشارکت در نظام همگان - یاحکام و دستورات اله یاجرا یتالش برا( 4

 

 یو آمار مقدمات یاضیر

𝟑𝟒عبارت حاصل  -20

𝟗−𝟏 ÷
𝟑𝟐

√𝟖𝟏
 کدام است؟  

1 )729                    2 )243                                 3 )81                              4 )27 
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 مجموعه زیر برابر ناحیه هاشور خورده در نمودار ون رو به رو است؟کدام  -21

  

1 )𝐵 ∩ 𝐶                             2 )A ∩ 𝐵 ∩ 𝐶                         3 )(B ∩ 𝐶) − 𝐴                 4 )A - (B ∩ 𝐶) 

𝒇 اگر     -22 (𝑿 +
𝟏

𝑿
) = 𝑿𝟑 +

𝟏

𝑿𝟑   باشد مقدار  𝒇(𝟒) کدام است ؟ 

1 )64                      2 )62                 3 )58                    4 )52  

 است، عدد صفر، جمله چندم این دنباله است؟  4-و قدر نسبت  208در یک دنباله حسابی که جمله اول برابر  -23

1 )54                  2 )53                       3 )52                       4 )51 

X𝒙𝟐ریشه های  معادله   β, αمقادیر   -24 + 𝟓𝒙 − 𝟐 =  . هستند  𝟎

|𝑨 + 𝟐𝑩| + |+|𝑩|−|𝒂 حاصل 𝜶 >.  کدام است؟ اگر

1 )-2α-3βB                            2 )α+3B                           3 )α2-                     4 )β 

 در شکل رو برو کدام است؟ xمقدار  -25

 

1 )5/4                      2 )4                        3 )5/3                       4 )3 

 رقمی زوج بدون تکرار ارقام، میتوان نوشت  که با رقم فرد شروع می شود ؟ 4چند عدد  -26

1 )1200                          2 )1400                       3 )2016                       4 )2520 

 در جدول فراونی زیر، درصد فراوانی تجمعی دسته سوم کدام است؟  -27

1 )35                    2 )40                  3 )60                      4 )75 
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داده های آماری نمودار مستطیلی روبرو کدام است؟میانگین  -28  

 

1 )12/3                       2 )45/3                     3 )11/4                          4)01/4  

 است. واریانس این داده ها کدام است؟ 1 .  9/0  .  8/0  . 5/0داده های یک جامعه آماری  -29

1 )2500/0                   2 )25/0                     3 )350/0                    4 )35/0 
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 ایران عرضه مرجع نمونه 

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 برای تهیه بسته کامل اصل سواالت ادوار گذشته

شرکت کار و تامین به همراه پاسخنامه کامل و تشریحی 

 کلیک نمایید.اینجا 

 
 

 :بسته کامل مشخصات

 حاوی اصل سواالت ادوار گذشته 

 با پاسخنامه تشریحی 

  جزوات آموزشی 

 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 

 محصوالت مرتبط: )برای مشاهده روی عنوان بزنید(

 

 جزوات رایگان شناخت تامین اجتماعی و آشنایی با سازمان تامین اجتماعی -

 تامین با پاسخنامه تشریحیکار و بسته کامل سواالت استخدامی  -

 بسته سواالت استخدامی شناخت تامین اجتماعی -

 

https://iranarze.ir/ES383
https://iranarze.ir/free-jozveh/33-tamin-ejtemaee.html
https://iranarze.ir/ES396



