
 منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش در دروس عمومی

 

برای درس ادبیات فارسی، دانش شما باید به طور کامل پوشش دهنده بخش ادبیات فارس  ادبیات 

 :یدبیرستان باشد. همچنین منابع زیر نیز از سوی کاربران توصیه شده است

 استخدام بخش درس ادبیات فارسی-کتاب جامع الکترونیکی سایت ای 

 کتاب زبان و ادبیات فارسی انتشارات آراه 

 ات فارسی آزمون های استخدامی انتشارات جهشکتاب زبان و ادبی 

 کتاب زبان و ادبیات فارسی انتشارات امید انقالب 

 

معارف و اندیشه 

 یاسالم

عمده سواالت درس معارف و اندیشه همانند کنکور کارشناسی بوده و با دانشی در حد معارف و 

آیید. همچنین منابع زیر نیز اندیشه اسالمی دوره دبیرستان به راحتی از پس سواالت آن بر می

 :گرددبرای مطالعه توصیه می

 اسالمیاستخدام بخش درس معارف و اندیشه -کتاب جامع الکترونیکی سایت ای 

 کتاب معارف و فرهنگ اسالمی آزمون های استخدامی انتشارات جهش 

 کتاب معارف، احکام و اندیشه اسالمی انتشارات رویای سبز 

 کتاب معارف اسالمی انتشارات امید انقالب 

 

انی بیشتر سواالت این بخش از آزمون مربوط به سواالت ساده ریاضی و آمار در حد سواالت دبیرست رریاضی و آما

 :باشد. پس میتوانید عالوه بر ریاضیات دبیرستان، منابع زیر را نیز مطالعه فرماییدمی

 استخدام بخش درس ریاضیات و آمار-کتاب جامع الکترونیکی سایت ای 

 کتاب ریاضی و آمار انتشارات امید انقالب 

 کتاب ریاضیات و آمار انتشارت آراه 

 

رستان، زبان انگلیسی خوبی داشتید، یا مدرک زبان دارید، این بخش در صورتی که در دوره دبی یزبان انگلیس

برای شما بسیار راحت است. عمده سواالت این بخش در خصوص خواندن و دستور زبان است و 

ای از سواالت را پاسخ خواهید داد. همچنین شما با دانش زبانی در حد دبیرستان بخش عمده

 :شودمنابع زیر جهت مطالعه توصیه می



 استخدام بخش درس زبان انگلیسی-کتاب جامع الکترونیکی سایت ای 

 کتاب لغتنامه زبان کنکور گاج 

 لغات زبان کنکور )سطر به سطر( انتشارات مهر و ماه 

 کتاب زبان انگلیسی انتشارات امید انقالب 

 کتاب زبان انگلیسی آزمون های استخدامی انتشارات جهش 

 کتاب زبان انگلیسی آرمون های استخدامی انتشارات رویای سبز 

 

هوش و استعداد 
 یتحصیل

نماید. در این بخش اکثر این درس برای بسیاری از آزمون دهندگان، جدید، ناآشنا و نامنوس می

توانید با خواندن شود. اما میهای کارشناسی و کارشناسی ارشد مطرح میسواالت در محدود آزمون

سازی این گونه سواالت به راحتی از پس آن برآیید. همچنین منابع زیر نیز برای این درس شبیهو 

 :شودتوصیه می

 استخدام بخش درس خوش و استعداد تحصیلی-کتاب جامع الکترونیکی سایت ای 

 هوش و استعداد تحصیلی و شغلی انتشارات آئین طب 

 ای سبزکتاب هوش و سنجش و استعداد تحصیلی انتشارات روی 

 کتاب هوش و توانمندیهای عمومی انتشارات آراه 

 کتاب هوش و استعداد تحصیلی امید انقالب 

 

کامپیوتر و 
 های هفتگانهمهارت

LICD 

ها و نرم افزارهای آنها اگر در مجموعه برای این بخش با توجه به گسترش روزافزون رایانه

دانید. در غیر این صورت افزارهای دفتری اشراف دارید تقریباً بخش زیادی از مطالب را مینرم

تواند کمک زیادی در این راه به شما کند. همچنین های خودآموز رایانه در منزل نیز میکتاب

 :باشدنابع زیر نییز برای این درس بسیار مورد توجه میم

 های استخدام بخش درس کامپیوتر و مهارت-کتاب جامع الکترونیکی سایت ای

 ICDL هفتگانه

 آزمون های استخدامی کامپیوتر انتشارات پرستش 

 کتاب کامپیوتر نکته پالس انتشارات آئین طب 

  کامپیوتر انتشارات امید انقالبکتاب علوم رایانه انتشارات آراه و یا کتاب 

 

درس اطالعات عمومی، مجموعه اطالعاتی است که میتوانید در دروس تاریخ، جغرافیا و علوم  یاطالعات عموم

اجتماعی دوران دبیرستان بیابید. همچنین به روز بودن اطالعات به کمک مشاهده و گوش دادن 



توانید منابع اطالعات زیر کند. در ضمن میاخبار روز نیز کمک فراوانی به شما برای این درس می

 :نیز مطالعه فرماییدرا 

 استخدام بخش درس اطالعات عمومی-کتاب جامع الکترونیکی سایت ای 

 کتاب اطالعات عمومی آزمون های استخدامی انتشارات شباهنگ 

 کتاب اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی انتشارات آیین طب 

 

 

 


