
 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 0011سالم برداوطلبان فراگیر نهم استخدامی آموزش وپرورش سال

این برنامه سه ماهه یعنی سه تا برنامه یک ماهه خودم هستش شما طبق شرایط خودشان به هر نحوی خواستین برنامه ریزی 

 کنین این نمونه ای از برنامه ریزی  هستش

    برنامه سه                 
ماه                              

 دروس عمومی

            

 ماه اول           
 

 ماه دوم         
 

 ماه سوم   

 

 ریاضی       
مفاهیم اولیه ریاضی مثل 
مجموعه ونمادعلمی توان 
رادیکال تجزیه گویا ریشه 

معادله نامعادله ولگاریتم 
 وکسری 

 
آمار ومتغیر تصادفی 

 (تصاعد)ودنباله وتابع 

انتقال )مختصات هندسی 
ومثلثات واحتمال (خط

وماتریس وتقسیم چند جمله ای 
ومساحت ونسبتی ومفاهیم 
اولیه هندسه وسایر مواد 

 متفرقه
 

 معارف اسالمی    
 

 سبحانی 0اندیشه 
 

 دوم وسوم دبیرستان
 

پیش دانشگاهی واندیشه 
 سبحانی2

 

 ادبیات وزبان فارسی 
وغلط معنی واژگان 

 امالیی وآرایه ادبی

 

 زبان فارسی
قرابت معنایی ومفهوم 
 وکنایه وتاریخ ادبیات

 

 زبان انگلیسی     
راهنمایی ودبیرستان )لغت 

 گرامرو...(و0011و410و
 

راهنمایی ودبیرستان )لغت 
 گرامر...(و0011و410و

مرور لغت وگرامر 
 (درک مطلب )وردینگ 

 
 

 هوش واستعداد تحصیلی
 

 درک مطلب ومنطقی 
 

 درک مطلب وکمیتی 
 

مرور مطالب وتحلیلی 
 وتجسمی شکل

 

 اطالعات عمومی   
قانون اساسی ودفاع 

مقدس وتاریخ معاصر 
 وانقالب اسالمی 

اندیشه سیاسی و وصیت امام 
خمینی ومباحث 

گردشگری وطبیعی )جغرافیا
وهمسایگان ایران ومورد 

وسند چشم انداز واثار (دیگر
یونسکوونهاد ها وسازمان ها 

 ووزارت خانه ها

مباحث متفرقه مثل جایزه ها 
مذهبی ..در فوتبال یا ادبی و

مثل پیامبران وادبیات مثل 
اثار کتاب ها وتقویم ومسایل 
روز در زمینه مختلف مثل 

ومسایل ...ورزشی برجام و
 فرهنگی وسایر موارد دیگر 

 

 کامپیوتر           
 

 ویندوز و وردمفاهیم اولیه و 
 
 

 

 اکسل وپاورپوینت
 واینترنت(بانک داده)اکسس

وپست الکترونیکی ومطالب 
 قبلی 

 

می باشد  8و7این برنامه و مباحث باال در دروس عمومی گفته شده طبق فراگیر:0نکته
شما خودتان بررسی کنید ومباحث مهم دروس عمومی واز سایر دوستان بپرسین بعد 

 خودتان یادداشت کنید وبنویسینمهمترین مباحث برای 
اسالمی زودتر از یک ماه تمام کردم در این موقع من دیگه 0ممکنه من اندیشه :2نکته

 ...مباحث ماه دوم ادامه میدم و
این برنامه برای شرایط خودم هستش ممکنه تغییر هم داشته ذر برنامه ولی :3نکته

خودتان به هر نحوی خواستین تهیه  کلیاتش اینه اما شما طبق شرایط خودتان برنامه برای
 کنین مهم اینه بخوننین

 
باعث قبولی شما نشد یا کفایت 0011چنانچه از مباحث باال در فراگیر نهم سال :0نکته

نکرد یا از مباحث باال سوال د رفراگی نیامد انتخاب منابع ومباحث با خودتان هستش 
 تحقیف کنید..از مهمترین مباحث وقبلش از سایر دوستان ودفترچه فراگیر هفتم وهشتم  

 التماس دعا                                         
 



 


