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منابع مورد نیاز آزمونهای زندگی ،از کلیدیترین عوامل
موفقیت یا شکست در آن آزمونهاست؛ آزمونهای استخدامی
نیز از این امر مستثنی نیست ،بلکه حتی توجه به منابع این طبقه
از آزمونها به مراتب حیاتیتر از دیگر آزمونهای علمی در طی
مسیر زندگی است .مطالعه مناسبترین منابع برای دروس
عمومی آزمونهای استخدامی ،به خودی خود ،میتواند تضمین
کنندۀ بیش از پنجاه درصد موفقیت در آزمونهای استخدامی
باشد .بنابراین ،گروه توسعه استخدامی سایت ایـاستخدام،
تصمیم به ارائه منابع مورد نیاز برای دروس عمومی آزمونهای
استخدامی گرفته است و موارد مندرج در این فایل را به منظور
رفع این نیاز مهم ارائه کرده است.

میثم کریمی

«استفاده از این فایل فقط در صورت ذکر منبع ،مجاز بوده و تحریف در نام منبع
(نام نگارنده و نام سایت ایـاستخدام) تخلف محسوب شده و با متخلف طبق
ماده  23قانون حمایت حقوق مولفان برخورد خواهد شد»

زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی شامل موارد زیر میگردد:
 .1معنی واژه

 .8ساختار جمله

 .2غلط امالیی

 .9ساختمان واژه

 .3تاریخ ادبیات

 .10نقش واژه

 .4قالب شعری

 .11ساختمان فعل

 .5آرایهها
 .6ویرایش و نگارش
 .7مفهوم جمله و تناسب معنایی

در رابطه با تاریخ ادبیات ،قالب شعری ،آرایهها ،ویرایش و نگارش ،ساختار جمله ،ساختمان واژه،
نقش واژه و ساختمان فعل ،از کتابهای لقمه مهر و ماه که در اکثر کتابفروشیهای سطح شهر موجود
میباشد استفاده شود .در رابطه با معنی واژه و غلط امالیی ،با وجود اینکه واژههای ارائه شده در
آزمونهای استخدامی اغلب از خارج از کتابهای دبیرستان قید میگردد ،برای آشنایی با واژهها
میتوان از گروه امالی زبان فارسی دبیرستان و پیشدانشگاهی استفاده نمود.
در صورت موجود بودن زمان کافی ،میتوانید از کتاب ادبیات عمومی دانشگاه پیامنور نیز استفاده
کنید.

مهارتهای هفتگانه ICDL

مهارتهای هفتگانه  ،ICDLشامل موارد زیر میگردد:
 .1اینترنت

 .8کار با مایکروسافت اکسل

 .2کلیدهای ترکیبی اینترنت

 .9مایکروسافت اکسس

 .3شبکه

 .10مایکروسافت پاورپوینت

 .4ویندوز

 .11کلیدهای ترکیبی مایکروسافت پاورپوینت

 .5کلیدهای ترکیبی ویندوز

 .12پست الکترونیک

 .6مایکروسافت ورد

 .13چاپ

 .7کلیدهای ترکیبی مایکروسافت ورد

دو کتاب در این سرفصل بسیار مورد استفاده قرار میگیرد:
 .1کتابهای دوجلدی مهارتهای هفتگانه  ،ICDLمهندس سبزعلی گُلی
 .2کتاب آمادگی برای آزمونهای استخدامی ،کاظم زرین

زبان انگلیسی
زبان انگلیسی ،شامل موارد زیر میگردد:
Vocabulary .1
Grammar .2
 ،Cloze Test .3که خود شامل  Vocabularyو  Grammarمیشود.
 Reading Comprehension .4که شامل موارد زیر میشود:
…1. Main Idea
…2. The word X is closest in meaning to
…3. Which of the following is mentioned as
4. Which of the following statements is true about or not
…true about
…5.According to Paragraph/Passage
…6. The word X in Paragraph Y refer to

کتابهای زیر برای این سرفصل پیشنهاد میگردد:
 .1برای وسعت دامنه لغات Essential Word for the TOEFL :و  ،504در صورت
موجود بودن زمان کافی میتوانید از کتاب  1100واژه هم استفاده کنید.
 .2برای بخش گرامر ،میتوانید از گرامر دبیرستان و پیشدانشگاهی استفاده کنید؛ البته در بخش
گرامر به جمالت معلوم و مجهول بیشتر توجه کنید.

هوش و استعداد تحصیلی

هوش و استعداد تحصیلی ،شامل موارد زیر میگردد:
 .1درک مطلب
 .2استدالل
 .3حل مسئله از طریق اشکال تجسمی
 .4حل مسئله جبری (عددی)
 .5حل مسئله کیفی (غیرعددی)

کتاب پرکاربردی که برای آشنایی بیشتر با مسائل هوش و استعداد تحصیلی بکار میرود ،کتاب آقای
مسیح خواه می باشد .نیاز به حل تمام مسائل نیست؛ فقط کافی است برای آشنایی بیشتر با مسائل هوش
و استعداد تحصیلی ،چند تست منتخب را آزمون کنید .در آزمونهای استخدامی بهتر است این درس
در آخر بررسی گردد؛ چرا که به شدت موجب صرف زمان گردیده و پُر دامترین درس موجود در
آزمونهای استخدامی میباشد.

ریاضیات و آمار

ریاضیات و آمار ،شامل موارد زیر میگردد:
 .1مجموعهها

 .10لگاریتم

 .2حل مسائل جبری و کسری

 .11حد و پیوستگی

 .3دنباله

 .12انتگرال

 .4معادله خط

 .13مساحتها

 .5نامعادله

 .14انواع متغیرهای آماری

 .6ریشههای معادله درجه دوم و سوم

 .15شاخصها

 .7تابع

 .16پیشامد

 .8برد تابع

 .17نمودارهای آماری

 .9دامنه تابع

 .18رگرسیون
 .19احتمال
 .20پیشامدها

دو کتاب در این سرفصل بسیار مورد استفاده قرار میگیرد:
 .1کتاب آمادگی برای آزمونهای استخدامی ریاضیات و آمار انتشارات امید انقالب
 .2کتاب ریاضیات مدرسان شریف (در صورت موجود بودن زمان کافی)

معارف اسالمی
معارف اسالمی ،شامل موارد زیر میگردد:
 .1مفهوم آیات

 .9مباحث مربوط به مرگ و برزخ

 .2انواع توحید

 .10توبه

 .3انواع شرک

 .11بندگی و اخالص

 .4انواع والیت

 .12عفاف و پاکدامنی

 .5نبوت

 .13خانواده

 .6امامت

 .14احادیث مهم (ثقلین ،جابر و ) ...

 .7معاد

 .15احکام

 .8مفاهیم عدل

 .16مباحث متفرقه

دو کتاب در این سرفصل بسیار مورد استفاده قرار میگیرد:
 .1کتاب آمادگی برای آزمونهای استخدامی معارف اسالمی انتشارات امید انقالب
 .2کتاب دین و زندگی انتشارات گاج ،خط ویژه

اطالعات عمومی
اطالعات عمومی ،شامل موارد زیر میگردد:
 .1جنگ ایران و عراق

 .11حنگ جهانی

 .2تاریخ ادبیات

 .12ورزشی

 .3سند چشمانداز 1404

 .13تاریخ اسالم

 .4قانون اساسی

 .14تاریخ معاصر

 .5توافق هستهای

 .15پیمانها

 .6دینی

 .16انقالب اسالمی ایران

 .7جغرافیا

 .17آژانس انرژی اتمی

 .8نرخهای آماری مختلف در مورد ایران

 .18وصیت نامه امام (ره)

 .9تشکیالت کشور

 19متفرقه

 .10سازمانهای بین المللی

منابع زیر مورد استفاده قرار گیرد:
 .1کتاب دانش مسائل روز ،انتشارات مدرسان شریف
 .2کتاب جغرافیا دبیرستان
 .3کتاب تاریخ معاصر ایران ،دبیرستان
 .4سند چشم انداز  ، 1404قانون اساسی و وصیت نامه امام در اینترنت موجود است.
 .5یکی از کتاب های انقالب اسالمی ایران در دوران دانشگاه
 .6جست و جو در اینترنت

در پایان خاطر نشان میگردد که برای مرور ،از فایل اصل سواالت عمومی آزمونهای استخدامی
موجود در این لینک وبگاه ایـاستخدام استفاده نمائید:
کلیک کنید

