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با   د
دانشگاه فرهنگیان بدلیل رسالت خطیر و ارزشمندش یعنی نقش محوري در تربیت معلمـان  

تماعی، اخالقی و اقتصادي آینـده کشـور، امـروزه مـورد     به عنوان سازندگان بنیان فکري، اج
 ویژه اولیاي امر، صاحبنظران و دست اندرکاران حوزه تعلیم و تربیت قرار گرفته است. توجه

 انجـام  تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان در حال حاضر در قالب سه دوره آموزشی مجـزا 
هــاي  یــژه دانشــجومعلمان، دورهکارشناســی پیوســته وهــاي  دوره شــود کــه عبارتنــد از: مــی

کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ویژه معلم دانشـجویان و دوره مهـارت آمـوزي ویـژه     
کـه از طریـق آزمـون اسـتخدام پیمـانی، جـذب آمـوزش و         ها فارغ التحصیالن سایر دانشگاه

  . شوند می پرورش
 هـا  وسـته داراي ده کارشناسی پیوسته و کارشناسـی ناپی هاي  دو دوره نخست، یعنی دوره

سال سابقه اجرا در نهاد تربیت معلم و داراي پختگی و بلوغ آموزشی، اجرایی و فنی هسـتند.  
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان در حال اجراسـت،   28اما دوره مهارت آموزي که به استناد ماده 

ارکـان   دوره آن اجرا شـده اسـت. لـذا    4شروع و تاکنون  1394نوپاست؛ زیرا از انتهاي سال 
مختلف آن اعم از متقاضیان، پذیرفته شدگان، دسـت انـدرکاران و مجریـان نیازمنـد کسـب      

  آگاهی و شناخت از جوانب مختلف آن هستند.
آموزشی، علمی و اجرایـی جنـاب آقـاي ناصـر      به عنوان عصاره تجربیات که کتاب حاضر

نگیـان تـدوین شـده،    مهارت آموزي در دانشگاه فره دوره مسئول محترم آموزشنژاد،  یعقوب
تنها مرجع موجود براي دست اندرکاران و مخاطبان براي کسب نگاهی جامع و دقیق نسـبت  
به دوره مذکور است. نگارنده این کتاب، در پاسـخ بـه مطالبـات گسـترده داوطلبـان آزمـون       
استخدامی و نیز پذیرفته شدگان محترم، دست به قلم شده و با ابتکار خود، فرایند اسـتخدام  

  ر قالب دوره مهارت آموزي را با نگاهی جامع از شروع تا پایان، مورد بررسی قرار داده است.  د
این اقدام ارزشمند که بر اساس دغدغه نگارنده و با هدف راهنمایی داوطلبـان و پذیرفتـه   

عالوه بر اینکه به متقاضیان حرفـه  شدگان دوره از کم و کیف شرایط و اقدامات انجام گرفته، 
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کنـد، بـدلیل تـاثیر     مـی  علمی براي آشنایی بهتر بـا فراینـد و جزییـات الزم کمـک    مقدس م
مستقیم و غیرمستقیم در بـاالبردن سـطح کیفـی آزمـون اسـتخدامی آمـوزش و پـرورش و        
کیفیت انتخاب و گزینش مهارت آموزان و معلمان آینده، کمک شـایانی بـه تحقـق رسـالت     

، بـه عنـوان   هـا  راي شناسایی و جذب بهتـرین وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان ب
  دانم. می کند. بر این اساس، اینجانب محتواي آنرا واجد ارزش می معلم

کـنم   می تشکر این کتاب تالیف گرامی، براي طرح ایده ودر پایان از زحمات فراوان مولف 
مت و براي متقاضیان جذب و خدمت در کسوت معلمی، توفیق در مسیر جذب و انشااهللا خـد 

    به نظام تعلیم و تربیت ایران اسالمی را از خداوند متعال خواهانم.

  دکتر طاهر روشندل اربطانی
  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان

  

  



  قد
(تربیـت   پـرورش  و آموزش وزارت در نیرو جذب براي فرهنگیان، دانشگاه اساسنامه مفاد برابر

 باشد می لیسانس عنوان به دیپلم از پذیرش اول، روش. است هشدبینی  پیش روش دو ،معلم)
 صـورت » کارشناسـی پیوسـته  هـاي   دوره«شـده و در قالـب    مطرح اساسنامه 20 ماده در که
مـدرك   داراي که است ها دانشگاه سایرفارغ التحصیالن  میان از پذیرش دوم روش. پذیرد می

 مراحـل  طـی  اسـتخدامی،  آزمـون در  طریق شـرکت  از هستند. این دسته باالتر وکارشناسی 
 بـه  موفـق  آموزشی و کسـب گـواهی صـالحیت حرفـه اي،     دوره یک گذراندن ذب،ی جقانون

 حرفـه معلمـی و اسـتخدام در وزارت آمـوزش و پـرورش      هاي صالحیت و ها شایستگی کسب
  . شوند می

اسـت کـه بـه     »آمـوزي  مهـارت  دوره« بـه  مشـهور  ،فرهنگیـان  دانشگاه در دوم روش این
 دانشـگاه  اساسـنامه  مـاده  31 از مـاده  یـک  28 شود. ماده می دانشگاه انجام 28 ناد مادهاست

بر . رسید فرهنگی انقالب عالی شوراي تصویب به 06/10/1390 تاریخ در که است فرهنگیان
 توسـعه  امکـان  کـه  هایی رشته در پرورش و آموزش نیازهاي از بخشی تأمین« مادهاین  طبق

 میـان  از پـرورش  و آمـوزش  مقـررات  و ضـوابط  مطـابق  نـدارد؛  ودوجـ  دانشـگاه  طریق از آن
 مشروط علمیه هاي حوزه و کشور پژوهشی و عالی آموزش هاي دانشگاه سایر آموختگان دانش

  .»است بالمانع دانشگاه، در آموزي  مهارت یکساله دوره گذراندن به
تعـدد مطلعـین، از   که بنا به اظهـارات م  شود می اهمیت دوره مهارت آموزي از آنجا ناشی

حـداقل  نیاز به تربیـت و بکـارگیري    1400تا سال  ،وزارت آموزش و پرورش جمله مسئوالن
آموزشـی در   دورهطـی   قبـولی در آزمـون و   باید پـس از  باشد که می جدید معلم 300.000

در خوش بینانه تـرین حالـت    . از این نیاز،دانشگاه فرهنگیان، وارد نظام تعلیم و تربیت شوند
کارشناسی پیوسته تربیـت و تـامین خواهـد شـد.     هاي  از طریق دوره آن نفر 25.000د حدو

کارشناسـی پیوسـته متضـمن گذرانـدن یـک دوره چهارسـاله بـراي        هـاي   عالوه بر این دوره
مهارت آموزي یکی از  یکساله واردشدن دانشجو معلمان به نظام آموزشی است. بنابراین دوره
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نیروي مـورد نیـاز و   ه ز ظهوریابنده وزارت آموزش و پرورش باصلی براي تامین نیاهاي  روش
  جلوگیري از بحران کمبود معلم نظام آموزشی است.

سوي دیگر، آزمون استخدامی آموزش و پرورش به دلیل پاسخگویی بـه مطالبـه رو بـه     از
 امکان جذب هزاران نفـر از متقاضـیان   تزاید فارغ التحصیالن دانشگاهی براي اشتغال و ایجاد

کـه  اي  به گونه است؛ آنان قرار گرفتههاي  استخدام، مورد توجه و اقبال ویژه جوانان و خانواده
حـدود   1396نفـر، در آزمـون سـال     170.000، حـدود  1395 در آزمون اسـتخدامی سـال  

  نفر شرکت کردند. 400.000حدود  1397 نفر و در آزمون سال 200.000
آمـوزش و پـرورش در قالـب آزمـون متمرکـز      دوره آزمون استخدامی  4علیرغم برگزاري 

اجرایی، راهنماي جامعی که پاسخگوي نیاز متقاضیان این آزمون براي آشـنایی  هاي  دستگاه
با فرایند و جزییات آن اعم از ثبت نام و شرکت در آزمون، فرایند مصاحبه و گـزینش و دوره  

نوان مسئول آمـوزش دوره  مهارت آموزي باشد، وجود نداشت. از این رو مولف این کتاب به ع
پاسخ به سیل مطالبات در این زمینه، با بکـارگیري تجـارب و    درتا مهارت آموزي، بر آن شد 

بـا هـدف    ی راکتـاب  گذشـته و فعلـی،   دوره مهـارت آمـوزي   4برآمـده از اجـراي   هاي  دانسته
 راهنمایی و کمک به تالش هدفمند خیل عظیم شرکت کنندگان در آزمون استخدام پیمانی

تالیف نماید تا بلکه گامی هرچنـد کوچـک در مسـیر کیفیـت بخشـی بـه        آموزش و پرورش
  براي شغل شریف معلمی برداشته باشد.  ها جذب بهترین

این کتاب، فرایند آزمون از زمان فراخوان بـراي ثبـت نـام، تـا صـدور حکـم اسـتخدامی        
قبـل  هـاي   آزمون سـال  داوطلب را در برگیرد. عالوه بر این نمونه سواالت عمومی و تخصصی

  همراه با پاسخنامه در این کتاب ارائه شده است که کمک شایانی به داوطلبان خواهد نمود.

  توانند از این کتاب بهره برند؟ می چه کسانی
تنظـیم شـده اسـت کـه همـه شـرکت کننـدگان در آزمـون         اي  محتواي این کتاب به گونـه 

تقریبا تمامی اطالعات مـورد   بهره ببرند؛ زیرا توانند از محتواي این کتاب می استخدام پیمانی
 آزمـون اسـتخدامی   ثبت نام در زمان، شرایط، ضوابط و جزییاتاز نقطه شروع یعنی  نیاز آنها

نمونه سواالت عمومی آزمون استخدام پیمـانی آمـوزش و   گرفته، تا مواد امتحانی، منابع و 
، شامل مصاحبه جذب مرحلههاي  ، دانستنیپرورش در ادوار گذشته به همراه پاسخنامه آن

دوره مهـارت   و در نهایت شـرکت در  پذیرش نهاییو  عمومی (گزینش)هاي  بررسی صالحیت
تا مرحله پایانی یعنی صدور حکم استخدامی در ایـن کتـاب ارائـه     آموزي دانشگاه فرهنگیان



 ط  مقدمه   
 

 هـا  ه رشـته تواند مورد استفاده همه داوطلبان محترم در هم می شده است. بنابراین این کتاب
  قرار گیرد.  

هسـتید؛  » معارف اسالمی«و » آموزگاري ابتدایی« شغلیهاي  داوطلب رشته اگر شما ولی
فصل دوم از بخش دوم ایـن کتـاب مـواد     ؛ زیرا درروید می به شمار مخاطب خاص این کتاب

هـاي   سـال  آزمون استخدام پیمانی تخصصی این دو رشته درسواالت  امتحانی، منابع و نمونه
بی ماننـد  اي  بل به همراه پاسخنامه ارائه شده است که از این حیث این کتاب را به مجموعهق

متعدد شـامل اسـتعالم از نفـرات برتـر آزمـون      هاي  این اطالعات با روش تبدیل نموده است.
  تدوین و تنظیم شده است. گردآوري، استخدامی، و استفاده از نظرات افراد صاحبنظر

مشابه، اصالت و دقت در ارائه اطالعـات اسـت؛ زیـرا مولـف     هاي  مونهبا ن تفاوت این کتاب
این کتاب، با این حوزه، مواجهه و مسئولیت مستقیم داشته و دارد. عالوه بر این نکـات مـورد   

  الزم در هر مرحله، به صورت ویژه منعکس شده است.هاي  توجه و راهنمایی

  ساختار کتاب:
ي کـه داوطلبـان بـراي اسـتخدام در آمـوزش و      فرایند ساختار این کتاب بر منباي بر مبناي

در  تا صدور حکم اسـتخدامی،  آزمون استخدامی پرورش باید طی کنند، یعنی از ثبت نام در
  شده است.  تنظیمچهار بخش 

و شـامل  اسـت   »ثبت نام در آزمون استخدام پیمـانی آمـوزش و پـرورش   «بخش اول، 
  ن استخدامی باید بدانند.متقاضیان براي شرکت در آزمو نکاتی است که

بـه دو فصـل اصـلی سـواالت     است کـه  » سواالت آزمون«بخش دوم این کتاب مربوط به 
هـاي   بایسـته «عمومی و سواالت تخصصی تقسیم شده است. هر فصل به طـور مجـزا شـامل    

هـاي   آزمـون در سـال  هـاي   نمونه سوال«و » آزمون شناسی منبع«، »امتحانی مواد» «آزمون
  است.   »قبل

است. در صـورتی کـه داوطلـب در     »بررسی فرایند جذب«معطوف به  ش سوم کتاببخ
، »مصـاحبه «، »نتایج اولیـه «آزمون موفق شود، وارد فرایند جذب خواهد شد که شامل اعالم 

  است. »پذیرش نهایی«و  »عمومیهاي  بررسی صالحیت«
نهـایی   . در صـورت قبـولی  پرداخته اسـت  »دوره مهارت آموزي« به تبیین چهارمبخش 

داوطلب در آزمون، متقاضی باید یک دوره آموزشی یکساله را در دانشگاه فرهنگیـان سـپري   
اطـالع از چـارچوب و ضـوابط     است؛اي  داراي ضوابط و شرایط ویژه نماید. از آنجاکه این دوره
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قبل، حین و پس از پایان دوره مهارت آموزي براي همه پذیرفته شدگان نهایی حیاتی اسـت  
  ر این زمینه ممکن است به از دست رفتن فرصت استخدام منجر شود.و قصور د

، از مرحلـه ایـده   و پرورش این کتاب راهی تک تک بزرگوارانی که به تولیداز همدر پایان، 
یاري رساندند؛ خصوصا استاد محترم، جناب آقاي دکتر روشـندل، معـاون    تا نگارش و توزیع

دریغشـان،   فرهنگیان براي حمایت استوار و بی محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
جناب آقاي دکتر رحیمی، مدیر محترم بهسازي منابع انسانی دانشگاه و نیز انتشارات محترم 

  گردد. می تقدیر و تشکر این مجموعه،اي  مثبت براي چاپ؛ توزیع و معرفی حرفه
سـت آمـده از ادوار   اساس اطالعات به دهمچنین از آنجا که محتواي این کتاب، عمدتا بر 

راهنمایی  و دوره مهارت آموزي تدوین شده، نیازمند گذشته آزمون استخدام پیمانی آموزش
سـال   اسـتخدام پیمـانی   آزمونمحترم، خصوصا برگزیدگان  بهره برداران هاي سازندهو انتقاد
و . نگارنده آن و رفع اشکاالت احتمالی هستم غناي آموزش و پرورش، براي افزودن بر 1398

تیم تدوین کتاب، با آغوش گشوده از نظرات کارشناسی در زمینه محتوا و ساختار این کتاب 
  د.نکن می استقبال edu.azmoon@yahoo.comاز طریق رایانامه به آدرس 

  



طا   ت 
  ه   ......................................................................................................................................  باچهید

  ز   .......................................................................................................................................  مقدمه

  »یاستخدام آزمون  در نام ثبت«: اول بخش

........  یاستخدام آزمون يها ستهیبا ـ1ـ1 ........... .. ..................................................................................  2  
........  یاستخدام آزمون در نام ثبت ـ2ـ1 ........... .. ..................................................................................  2  

......................................................................  یعموم طیشرا ـ1ـ2ـ1 .. ........... .. ..................... .. ...........  3  
  3  .............................................................................................  آزمون در شرکت یسن طیشرا ـ2ـ2ـ1
........  یاختصاص طیشرا ـ3ـ2ـ1 ........... .. .............................................................................................  4  

......................................  يآموز مهارت دوره طیشرا ـ1ـ3ـ2ـ1 .. ........... .. ............ .. ........... .. ...........  5  
  5  ......................................................................................  یقانون يها هیسهم و ازاتیامت ـ2ـ3ـ2ـ1

........  ثارگرانیا هیسهم یقانون يازهایامت ـ1ـ2ـ3ـ2ـ1 ........... .. ................... ........... .. .................  5  
  8  .......................................................................  نیمعلول هیسهم یقانون يازهایامت ـ2ـ2ـ3ـ2ـ1
........قرآن نیحافظ هیسهم یقانون يازهایامت ـ3ـ2ـ3ـ2ـ1 ........... .. .........................................  9  

......................................................................  یپزشک طیشرا ـ3ـ3ـ2ـ1 .. ........... .. ............ .. ...........  9  
  9  .........  1397 سال پرورش و آموزش یاستخدام آزمون دفترچه یپزشک طیشرا ـ1ـ3ـ3ـ2ـ1
  9  .........  1396 سال پرورش و آموزش یاستخدام آزمون دفترچه یپزشک طیشرا ـ2ـ3ـ3ـ2ـ1

......................................  يادار طیشرا ـ4ـ3ـ2ـ1 .. ........... .. .........................................................  11  
......................................................................  نام ثبت ندیفرا ـ4ـ2ـ1 .. ........... .. ...............................  11  

  11  ................................................................................................  نام ثبت وجه پرداخت ـ1ـ4ـ2ـ1
......................................  بارگذاري عکس اسکن شده ـ2ـ4ـ2ـ1 .. ........... .. .................................  11  
..................................................................  ن شدهتهیه مدارك اسک ـ3ـ4ـ2ـ1 .. ........... .. ...........  12  
......................................  نام ثبت نامه تقاضا لیتکم ـ4ـ4ـ2ـ1 .. ........... .. ...................................  12  



 »آزمون استخدامی آموزش وپرورش« راهنماي جامع  ل 

......................................  يفرد اطالعات ـ1ـ4ـ4ـ2ـ1 .. ........... .. ................... ........... .. ..............  12  
........  یلیتحص مشخصات ـ2ـ4ـ4ـ2ـ1 ........... .. ................... ........... .. ........................... ...........  12  
  13  ................................................................................................  یلیتکم اطالعات ـ3ـ4ـ4ـ2ـ1
......................................  شغل درخواست ـ4ـ4ـ4ـ2ـ1 .. ........... .. ............................................  14  

........  دریافت کد رهگیري ـ5ـ4ـ2ـ1 ........... .. .............................................................................  15  
........  دریافت کارت شرکت در آزمون ـ6ـ4ـ2ـ1 ........... .. ................. .. ........... .. .............. .. ...........  15  
........  آزمون جلسه در شرکت ـ7ـ4ـ2ـ1 ........... .. ................. .. ........... .. .............. .. ........... .. ...........  15  

......................................»ثبت نام در آزمون«اینفوگراف بخش اول:  .. ........... .. ........................................    

  »آزمون  سواالت«: دوم بخش

......................................................................  »آزمون يها ستهیبا« ـ1ـ2 .. ........... .. ................ .. ...........  20  
......................................  یعموم آزمون يها ستهیبا ـ1ـ1ـ2 .. ........... .. ............................................  20  
......................................  یتخصص آزمون يها ستهیبا ـ2ـ1ـ2 .. ........... .. ................ .. ........... .. ...........  21  

........  »آزمون یامتحان ادمو« ـ2ـ2 ........... .. ............................................................................. .. ...........  22  
....................................................................  یعموم آزمون یامتحان مواد ـ1ـ2ـ2 .. ........... .. ...........  22  

........  )ICDL گانه فته يهارتمها( تطالعاا يورفنا ـ1ـ1ـ2ـ2 ........... .. ...............................  22  
....................................................................  یمقدمات آمار و یاضیر ـ2ـ1ـ2ـ2 .. ........... .. ...........  22  
......................................  یفارس اتیادب و زبان ـ3ـ1ـ2ـ2 .. ........... .. ............................................  23  
......................................................................  یاسالم معارف ـ4ـ1ـ2ـ2 .. ........... .. ......................  23  
  24  ................................................................................................  یعموم یسیانگل زبان ـ5ـ1ـ2ـ2
........  یاساس حقوق و یاجتماع دانش ،یعموم اطالعات ـ6ـ1ـ2ـ2 ........... .. ................ .. ...........  25  
......................................  یعموم يها يتوانمند و هوش ـ7ـ1ـ2ـ2 .. ........... .. ................ .. ...........  25  

........  یتخصص آزمون یامتحان مواد ـ2ـ2ـ2 ........... .. ................... ........... .. ........................... ...........  26  
........  آزمون یشناس منبع ـ3ـ2 ........... .. ................................................................................. .. ...........  28  

......................................  یعموم يها سوال یشناس منبع ـ1ـ3ـ2 .. ........... .. ...................................  28  
  ICDL(  .................  29 هفتگانه يهارتمها( تطالعاا يورفنا درس يشنهادیپ منابع ـ1ـ1ـ3ـ2
........  یمقدمات آمار و یاضیر درس يشنهادیپ منابع ـ2ـ1ـ3ـ2 ........... .. ...................................  29  
........  یفارس اتیادب و زبان درس يشنهادیپ منابع ـ3ـ1ـ3ـ2 ........... .. ........................... ...........  29  
........  یاسالم معارف درس يشنهادیپ منابع ـ4ـ1ـ3ـ2 ........... .. ................. .. ........... .. ................  29  
  29  .......................... ................................  یعموم یسیانگل زبان درس يشنهادیپ منابع ـ5ـ1ـ3ـ2

33 



 م  فهرست مطالب   
 

  30  ............   یاساس حقوق و یاجتماع دانش ،یعموم اطالعات درس يشنهادیپ منابع ـ6ـ1ـ3ـ2
  30  ............ ................................  یعموم يها يتوانمند و هوش درس يشنهادیپ منابع ـ7ـ1ـ3ـ2

......................................................................  یاختصاص يها سوال یشناس منبع ـ2ـ3ـ2 .. ...........  30  
........  ییابتدا يآموزگار رشته یاختصاص آزمون يشنهادیپ منابع ـ1ـ2ـ3ـ2 ........... .. ..............  31  
  33  ........................................  یاسالم معارف رشته یاختصاص آزمون ينهادشیپ منابع ـ2ـ2ـ3ـ2

........  آزمون يها سوال نمونه ـ4ـ2 ........... .. ............................................................................. .. ...........  34  
......................................  یعموم يها سوال نمونه ـ1ـ4ـ2 .. ........... .. ................. .. ........... .. ................  34  

  ICDL(  ..................  34 هفتگانه يهارتمها( تطالعاا يورفنا درس يها سوال نمونه ـ1ـ1ـ4ـ2
........  یمقدمات آمار و یاضیر يها سوال نمونه ـ2ـ1ـ4ـ2 ........... .. ................... ........... .. ..............  47  
  59  ......................................................................  یفارس اتیادب و زبان يها سوال نمونه ـ3ـ1ـ4ـ2
........  یاسالم معارف يها سوال نمونه ـ4ـ1ـ4ـ2 ........... .. ................. .. ........... .. .............. .. ...........  75  
........  یعموم یسیانگل زبان يها سوال نمونه ـ5ـ1ـ4ـ2 ........... .. ................. .. ........... .. ................  93  
  107.....................  یاساس حقوق و یاجتماع دانش ،یعموم اطالعات يها سوال نمونه ـ6ـ1ـ4ـ2
  124.....................................................  یعموم يها يتوانمند و هوش يها سوال نمونه ـ7ـ1ـ4ـ2

........  یتخصص يها سوال نمونه 2ـ4ـ2 ........... .. ............................................................................  154  
........  ییابتدا يآموزگار رشته یتخصص يها سوال نمونه ـ1ـ2ـ4ـ2 ........... .. .............. .. ...........154  

........  تیترب و میتعل فلسفه و اصول درس ـ1ـ1ـ2ـ4ـ2 ........... .. ................ .. ........... .............154  
....................................................................  1397 سال آزمون سواالت نمونه .. ........... .. ...........154  

........  1396 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. .............................................................................156  
........  1395 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  159  
........  1394 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. .............................................................................161  

..................................................................  یپرورش یروانشناس درس ـ2ـ1ـ2ـ4ـ2 .. ...........  164  
........  1397 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. .............................................................................164  
........  1396 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. .............................................................................  166  
........  1395 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. .............................................................................169  
........  1394 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  171  

........  رشد یروانشناس درس ـ3ـ1ـ2ـ4ـ2 ........... .. ................................................................175  
........  1397 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  175  
........  1396 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  177  
........  1395 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  179  
........  1394 سال آزمون تسواال نمونه ........... .. ............................................................................  181  



 »آزمون استخدامی آموزش وپرورش« راهنماي جامع  ن 

......................................  سیتدر فنون و ها روش درس ـ4ـ1ـ2ـ4ـ2 .. ........... .. ....................184  
........  1397 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  184  
........  1396 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  187  
........  1395 سال ونآزم سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  190  
........  1394 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  192  

  195...........................................  یآموزش یابیارزش و سنجش ،يریگ اندازه درس ـ5ـ1ـ2ـ4ـ2
........  1397 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  195  
........  1396 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  197  
........  1395 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  200  
........  1394 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  203  
  208........................  یاسالم معارف يریدب يآموزگار رشته یتخصص يها سوال نمونه ـ2ـ2ـ4ـ2

......................................  یاسالم شهیاند ـ1ـ2ـ2ـ4ـ2 .. ........... .. ................... ........... .. ............208  
........  1397 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  208  
........  1396 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  213  
........  1395 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  217  
........  1394 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  224  

......................................................................  یزندگ نییآ ـ2ـ2ـ2ـ4ـ2 .. ........... .. ................231  
........  1397 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  231  
........  1396 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  234  
........  1395 سال مونآز سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  237  
........  1394 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  240  

........  فقه منابع و یاسالم متون و منابع شناخت ـ3ـ2ـ2ـ4ـ2 ........... .. ...............................243  
........  1397 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  243  
........  1396 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  245  
........  1395 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  247  
........  1394 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  249  

............. ................................................................  قرآن ریتفس و علوم ـ4ـ2ـ2ـ4ـ2 .. ...........252  
........  1397 سال نآزمو سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  252  
........  1396 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  254  
........  1395 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. .............................................................................256  
........  1394 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. ............................................................................  258  



 س  فهرست مطالب   
 

......................................  ریتفس و احکام ـ5ـ2ـ2ـ4ـ2 .. ........... .. ................... ........... .. ............  261  
........  1397 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. .............................................................................261  
........  1396 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. .............................................................................263  
........  1395 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. .............................................................................265  
........  1394 سال آزمون سواالت نمونه ........... .. .............................................................................267  

  »جذب ندیفرا یبررس«: سوم بخش

........  »هیاول جینتا اعالم« ـ1ـ3 ........... .. ................... ........... .. ..............................................................270  
......................................................................  »مصاحبه مرحله« ـ2ـ3 .. ........... .. ...............................272  

......................................................................  پرونده لیتشک مرحله - 1- 3-2 .. ........... .. ...............  272  
........  یپزشک ناتیمعا انجام - 2- 3-2 ........... .. ..............................................................................  273  
......................................  مصاحبه - 3- 3-2 .. ........... .. ................. .. ........... .. ........... ..........................  273  

......................................)نشیگز( یعموم يها تیصالح یبررس ـ3ـ3 .. ........... .. ................ .. ...........  276  
........یینها رشیپذ از پس الزم اطالعات ـ4ـ3 ........... .. ................... ........... .. ........... .........................277  

  277  ............ ................................................................  یینها شدگان رفتهیپذ شدن مشخص ـ1ـ4ـ3
........  صدور اطالعیه وزارت آموزش و پرورش ـ2ـ4ـ3 ........... .. ....................................................  278  

........  یاستخدام پرونده لیتکم و یکینیپاراکل شاتیآزما انجام ـ1ـ2ـ4ـ3 ........... .. ................278  
........  يآموز مهارت دوره ـ2ـ2ـ4ـ3 ........... .. .............................................................................278  
........  يریبکارگ نحوه ـ3ـ2ـ4ـ3 ........... .. ................. .. ........... .. ...................................................279  

........  »جذب ندیفرا: «سوم بخش نفوگرافیا ........... .. ................... ........... .. ...................... .. ...........  280  

  » يآموز مهارت دوره«: چهارم بخش

........  »يآموز مهارت دوره در رشیپذ و نام ثبت« ـ1ـ4 ........... .. .....................................................283  
........  آموزش محل خصوص در یرسان اطالع ـ1ـ1ـ4 ........... .. ....................................................  284  
......................................  يحضور و يرحضوریغ نام ثبت ـ2ـ1ـ4 .. ........... .. ................... .. ...........  285  

........  يرحضوریغ نام ثبت ـ1ـ2ـ1ـ4 ........... .. ...........................................................................285  
........  يحضور نام ثبت ـ2ـ2ـ1ـ4 ........... .. ................... ........... .. .................................................  286  

......................................................................  یآموزش دوره شروع ـ3ـ1ـ4 .. ........... .. ....................286  
........  »يآموز مهارت دوره محل ییجابجا درخواست« ـ2ـ4 ........... .. ................. .. ........... .. ..............287  
........  يآموز مهارت دوره یدرس برنامه و آموزش ـ3ـ4 ........... .. ........................................... ............288  

........  یدرس برنامه و آموزش مورد در یاتیکل ـ1ـ3ـ4 ........... .. ....................................................  288  



 »آزمون استخدامی آموزش وپرورش« راهنماي جامع  ع 

  290  ................................................................................يآموز مهارت دوره يها درس انواع ـ2ـ3ـ4
........   یآموزش یابیارزش ـ3ـ3ـ4 ........... .. .....................................................................................  290  

............. ................................................................  انیفرهنگ دانشگاه یآموزش سامانه ـ4ـ4 .. ...........291  
........  یپژوه آموزش و يکارآموز ـ5ـ4 ........... .. ................... ........... .. .................................................292  

........  يکارآموز ـ1ـ5ـ4 ........... .. ........................................................................... .........................  292  
........  نگاه کی در يکارآموز درس ـ1ـ1ـ5ـ4 ........... .. ..............................................................292  
........  يکارآموز ندیفرا ـ2ـ1ـ5ـ4 ........... .. ................... ........... .. .................................................293  
  294........................................................................................  يکارآموز درس یابیارزش ـ3ـ1ـ5ـ4

......................................................................  یپژوه آموزش ـ2ـ5ـ4 .. ........... .. ............................  294  
........  نگاه کی در يکارآموز درس ـ1ـ2ـ5ـ4 ........... .. ..............................................................295  
......................................  یپژوه آموزش درس ندیفرا ـ2ـ2ـ5ـ4 .. ........... .. ...............................295  
......................................یپژوه آموزش درس یابیارزش ـ3ـ2ـ5ـ4 .. ........... .. .............. .. ...........295  

........  يآموز مهارت دوره یفرهنگ برنامه ـ6ـ4 ........... .. ................... ........... .. ........... .........................  296  
........  یاجتماع و یفرهنگ برنامه يها ستهیبا از اطالع ـ1ـ6ـ4 ........... .. .............. .. ........... .. ...........296  
  297  ................................................  .خبره معلمان ای شاهد معظم خانواده با مصاحبه انجام ـ2ـ6ـ4
......................................  ندهیآ انداز چشم و راه نقشه میترس ـ3ـ6ـ4 .. ........... .. ..........................  298  

......................................................................  کارگاه در شرگت ـ4ـ6ـ74 .. ........... .. ..................298  
......................................  اصلح آزمون یکتب بخش در یفرهنگ نمره ـ5ـ6ـ4 .. ........... .. ...............  299  

........  يا حرفه تیصالح یگواه افتیدر و اصلح آزمون ـ7ـ4 ........... .. ................. .. ........... .. ..............299  
...................چیست؟ »اصلح« 1- 4-7 .. .........................................................................................  299  
......................................................................  اصلح ندیفرا ـ2ـ7ـ4 .. ........... .. ................... .. ...........  299  
......................................  يا حرفه تیصالح یگواه صدور ـ3ـ7ـ4 .. ........... .. ................... .. ...........  301  
......................................................................  یاستخدام حکم صدور ـ4ـ7ـ4 .. ........... .. ...............  302  
........  »يآموز مهارت دوره: «چهارم بخش مراحل نفوگرافیا ........... .. .........................................  303  


