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: توجه مهم  

پی سی شده است،چنانچه از طریق سایت  تهیه و گردآوردی پی سی کنکوراین کتابچه توسط سایت 
کنکور آن را خریداری نکرده اید ،می توانید برای خرید آن  اینجا را کلیک کنید و ما را نیز حمایت 

 کنید با سپاس

https://p30konkor.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/
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 پزشکی فوریت رشته تعریف •

 :بدونید حتما که الزمه و باشیم داشته فوریت رشته از حسابی و درست معرفی هی اول کنیم شروع که این برای عزیزان خب

 حوادث مصدومان و بیماران به را اولیه کمکهای و درمانی خدمات که بوده بیمارستانی پیش های رشته جزو پزشکی یتهایفور 
 شدن تر وخیم از جلوگیری فوریت های کارشناس و تکنسین وظیفه و دهد می ارائه درمانی مراکز به آنها رساندن تا مختلف
 باشد. می آن بهبود و مریض حال

 
 

 : پزشکی های فوریت تهرش تاریخچه

 شد اندازی راه ایران در ۱۳۵۴ سال در بیمارستانی پیش اورژانس سیستم

 غول های جت موتور صدای و سر از ناشی ارتعاشات دلیل به) مهرآباد فرودگاه انتظار سالن سقف ریختن فرو دردناک حادثه در
 .شدند مجروح تن ۱۱ و کشته نفر ۱۹ آن طی که بود ۱۳۵۲ سال در پیکر

 ثبت به کشورمان وقایع ترین تلخ از یکی ردیف در سال، آن خارجی و داخلی های رسانه در وسیع انعکاس دلیل به حادثه این
 .رسید

 وجود ناگهانی حوادث اینگونه در مجروحین به انتقال و کمک برای ای شده طراحی قبل از سیستم هیچ که بود حالی در این
 .نداشت

 دارنده کشور چهارمین بعنوان ایران و شد تأسیس کشور ۱۱۵ اورژانس عنوان با کشور پزشکی فوریتهای سیستم حادثه این از بعد
 .شد شناخته جهان در بیمارستانی پیش اورژانس خدمات

 امداد سیستم تا دو خودمون فوریت همون یا بیمارستانی پیش اورژانس در : بیمارستانی پیش خدمات جامع های سیستم
 و میشه استفاده انگلند امریکو سیستم از حاضر حال در ایران تو که ژرمن فرانکو و انگلند امریکو های نام به داره وجود رسانی
 نیاز صورت در سیم بی با و دارند حضور پزشکی های فوریت کارشناسان و ها تکنسین تنها و نداره وجود صحنه سر در پزشک
 .گیرند می راهنمایی او از و شوند می وصل پزشک به
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German - Franco : میشود استفاده ها آمبوالنس در پزشک حضور از و برده بیمار بالین بر صحنه در تجهیزات و امکانات. 

England – Americo: اولیه های دوره که هایی تکنیسین بود، دسته این از اندازی راه شروع در ایران اورژانس سیستم که 
 انجام را اولیه اقدامات و کنند می دریافت را مصدوم یا بیمار شوند، می حاضر نهصح در دیدند، آموزش را پزشکی فوریتهای

 میده انتقال بیمارستان همان یا مجهز مرکز به را آنها سپس و داده
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 سالمت تست 

 :ست مرحله چند شامل میشه گرفته که سالمتی های تست خب

 

 بینایی تست -1

 میرسه. پایان به تست از به مرحله این میدین تشخیص رو ها تجه که معمولی های تست سری یه با خب

 

 : ادرار آزمایش  -2

 تو اینکه یا بدین آزمایش اونجا برید که میدن بهتون آدرس یا یعنی دارند هم رو مرحله این مصاحبه برای ها دانشگاه اکثر
 میشه انجام دانشکده محل

 

 : جسمی سالمت تست -3

 میگیرن تر جدی خیلی رو مرحله این ها دانشکده از بعضی در و میشه خون فشار و تنفس شامل هست که ای دیگه مورد یه و
 دندان سالمت تنفسی، های تست ازتون  متخصص فرد یا پزشک هی ییعن چجوری!میسنجن؟ رو بدن کلی سالمت تست که
 نداره نگرانی جای هم مرحله این و میسنجه رو ها بیضه سالمت ها،

 

 انجام ها دانشکده همه تو مه این باز که روانشناسیه و مشاوره تست شامل که بعدی مورد و : روانشناسی و مشاوره تست -4
 پیغمبر پسر رو خودتون اینکه نه حاال ، نباشید صادق که نیست الزم خیلی اونجا کنید سعی خوبه، بدونید خب ولی نمیشه
 ها گزینش تو روانشناسی سواالت نمونه مثال برای هستش شما سنف به اعتماد بررسی مشاوره این از هدف بلکه بدین، نشون

 : میشه زیر سواالت شامل استخدامی و

 

 چیه؟ کار سر بری اینکه از بعد زندگیت برای برنامت 
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 کنی؟ ایجاد کاریت زندگی و شخصی زندگی بین تعادل میخوای چطور 

 کنند می ویژه توجه شما ارتباطی مهارت همچنین و بیان قدرت و شیوایی شما، بدن زبان به کنندگان مصاحبه.  
 میکنی؟ چیکار کنی، پیدا مشکل همکارت با اگه  
 بگی؟ بهمون شود می رو زندگی توی هدفت مهمترین 

  بگی؟ میشه رو زندگیت از روز هی برنامه 

 چیه؟ ضعفت نقطه 

 چیه؟ قوتت نقطه 

 

 

 

 : روانشناسی و مشاوره تست -5

 ۱۷۰ زیر قدتون اگر ببینید ، شده قید ۱۷۰ حداقل که دونید می هم قد مورد قد،در که دشمبع و سنجند می رو شما وزن اول خب
 تو بدن گیر احتماال ولی آینده سال دو توی رشد هم دیگه سانت ۳ تا ۲ هست احتمالش هست سال ۲۰ زیر سنتون و هست

 اگه ۱۷۰ زیر قد با که اینه واقعیتش لیو شدن قبول ۱۷۰ زیر افرادی بودن که همونطور نیست نشدنی ولی مورد این مصاحبه
 کنید می تحمل رو زیادی فشار مصدوم حمل هنگام قطعا بشید التحصیل فارغ

 بدین انجام حتما حتما بدنیتون آمادگی هم و خوبه قد برای که آوردیم براتون هم رو کششی نرمش چند مقاله همین پایان در
  !بود نخواهد مه تاثیر بی ولی نمیکنه معجزه مصاحبه، روز تا
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 جسمانی آمادگی و ورزش تست •

 کارشناسان زیاد کاری فشار به توجه با و باشه بانشاط و سرحال صحنه سر همیشه اینکه برای پزشکی فوریت کارشناس هی خب
 مخصوص توضیح )این کنه ورزش منظم طور به و باشه داشته خوبی خیلی جسمانی آمادگی حتما که الزمه  پزشکی فوریت

 بدین( جواب ،اینطوری باشه حواستون مورد این در پرسیدن وقت یه اگه که بود صاحبهم

 

 : بدین تست قراره رو ها ورزش کدوم •

 

 شنا •
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 بارفیکس •
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 نشست و دراز •

 
 

 

 استقامت دو •
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 پا جفت پرش •

 
 

 
 مانع یا و مصدوم حمل احتماال و •
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 نحوه مصاحبه فوریت های پزشکی 

 : مصاحبه روز کلی آداب
 شوید حاضر جلسه سر مرتب و تمیز لباس دست یک با حتما استخدامی مصاحبه روز برای* 
 
 .باشید داشته حضور ساده لباس یه با ای پارچه شلوار یه بهتره* 

 
 .بکشید عمیق نفس چند کنید دور خودتون از رو اضطرابی هرگونه اینکه برای ورود از قبال* 
 
 اطرافیانان و جامعه برای دردبخوری به و مفید فرد که بقبوالنید را این نیز جلسه در حاضر افراد به تخدامیاس مصاحبه در* 

 فردی شمارا نیز ها آن پس دانید می ضعیف فردی را خود شما که شوند متوجه استخدامی مصاحبه تیم اعضای اگر .هستید
 . کرد خواهند تصور ضعیف

 
 حضار به و شده اتاق وارد تفس به اعتماد و ارامش با شدید استخدامی مصاحبه جلسه اردو و شد خوانده اسمتان وقتی* 

 نکنید دراز کسی سمت را دستتان و نرفته کسی سمت به هرگز" .دهید سالم
 
 .ننشینید صندلی روی اجازه بدون* 
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 :مصاحبه عمومی سواالت •
 

 باره این در نیست بد ولی احتمالش کمه ولی بشه پرسیده ناسیی تو بخش مشاوره و روانشعموم سواالت سری یه داره امکان
 : مثال باشید داشته اطالعاتی

 
 سواالت در موضوعاتی چنین و اجتماعی افزارهای نرم از شما استفاده تان، عالقه مورد های سایت اینترنت، از شما استفاده نحوه

 . شود پرسیده است ممکن استخدامی مصاحبه
 
 چیست؟ وسیما صدا های برنامه از برخی درمورد نظرتان  -
 چیست؟ دراجتماع بانوان آرایش درمورد نظرتان  -
 کنید؟ بیان تحصیالت درمورد را خود نظر  -
 کنید؟ می گوش را اخباری نوع چه و دهید می گوش اخبار  -
 گذارید؟ می احترام دیگران اعتقاد به  -

 

 

 گرفته قرار سوال مورد...  و مدیریتی ، روانشناسی ، اجتماعی ، علمی های تابک مخصوصا کتاب مطالعه به شما عالقمندی میزان
 باشد حواستان ولی ببرید نام نیست بد داشتید آشنایی اسم یک حد در هرچند کتابی دانشگاه یا مدرسه دوران در اگر. است
 !دهید توضیح هم کمی کتاب درمورد بگوید و شود پیدا وسط این یکی نیست بعید

 

 

پس سعی کنید نسبت به ،نطور که گفتیم احتمال پرسیدن این سواالت کم هست مگر اینکه دانشکده ای سخت گیری کنه هما
 سواالت باال هم جواب های مناسب و درخور شان مصاحبه داشته باشید.
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 پزشکی های فوریت و تخصصی احتمالی سواالت •

 
 جواب خوب بتونید اگه و بوده مشترک ها فوریت تمام بین،معموال  احبهمص قسمت ترین مهم و کاری اصل به رسیدیم خب -

   قبولی برای کرده کمک بهتون خیلی بدین

،پاسخ هایی که در ادامه می خوانید کامال پیشنهادی بوده و به نسبت پاسخ های مناسبی می باشند اما شما مختارید که از  همراهان عزیز
 .استفاده کنیدمی توانید ر الزم دیدید پاسخ های بهتری را آماده کنید در غیر این صورت از همین پاسخ ها آن ها استفاده کنید یا نه،پس اگ

 

 ؟ کردی انتخاب رو رشته این چی برای -1

 کمخخک و رشخخته ایخخن بخخه زیخخاد عالقخخه هخخای پزشخخکی صخخرفا فوریخخت رشخخته بخخه ورود از مهخخدف:  پیشخخنهادی پاسخخخ
 هیخخ شخخده حتخخی نجخخات بخخدم رو هخخا انسخخان جخخان میتخخونم کخخه بخخخو حخخس ایخخن داشخختن و مصخخدومین بخخه کخخردن
 جخخواب خودتخخونم اگخخه ). نیسخخت مقایسخخه قابخخل ای دیگخخه چیخخز هخخیچ بخخافکخخر میکخخنم ایخخن حخخس بخخا ارزش و  نفخخر
 (قبوله  هم برسونید رو منظورتون راحت و نباشه کتابی خیلی و کردین پیدا بهتری

 

 دارین؟ باهاش نسبتی چه و داره رو شغل این که میشناسین رو کسی آیا -2

 پشت و اومدین مزایا و پول بخاطر میکنن فکر معموال آره بگین ،چون ترین راحت ندارین بگین معموال خب:  پیشنهادی پاسخ
 ... و میگه چی رفیقت که میشه اینطوری سواالی بندش

 

 میدونی؟ چی تکنسین یک و پزشکی فوریتهای مورد در -3

 به مریض رساندن از قبل اولیه های کمک و درمانی خدمات وظیفه ش که بیمارستانیه پیش ی رشته هی:  پاسخ پیشنهادی
هستش و به طور کلی وظیفه آن ابتدا جلوگیری از وخیم تر شدن وضعیت مصدوم و بهبود آن تا انتقال به مراکز  بیمارستان

در سطوح مختلف  نیاز به کمک های اورژانسروز به روز  ،مردم همگانی و با توجه افزایش اطالعات عمومی درمانی می باشد
 .ر احساس میشهتبیش
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 میکنی؟ کار چی ببینی مرده یه اگه -4

نس زنگ ااطرافیان که به اورژ زا میکنم کمک درخواست باشم تنها اگه و باشم، خونسرد کنم می سعی طبیعتا،:  پاسخ پیشنهادی
عیت امنیت و سالمتی قبل از هر اقدامی وضعیت اطراف حادثه رو چک میکنم که عاملی مبنی بر به خطر افتادن وض و بزنند
تازه فوت کرده که  سریعا عالئم حیاتی ش رو چک میکنم و اگر مطمئن بشمبعد از این ،و دم و اطرافیانم وجود نداشته باشهخو

 یمم میداانج اون هاا رسیدن باز می کنم و با کمک اورژانس عملیات احیا رو ت فرد روسریعا راه هوایی 

 

 میکنی؟ کمک کدوم به اول هستن مجروح نفر چند هستی جایی یه -5

 کدوم کهو یه بررسی می کنم  اورژانس از کنممی  کمک درخواست سریعا و باشم خونسرد میکنم سعی خب:  پاسخ پیشنهادی
 دارند فوری کمکوضعیت حادتری دارند و نیاز  که اونایی به اساس همین بر و بدتره حالشون کدوما و خوبه حالشون مريضا
 اولویت قرار میدم.در رو 

 

 میکنی؟ انتخاب رو کدوم فوریت و پرستاری بین -6

 انتخاب رو کدوم که فردهر عالقه و روحیه به برمیگرده و هستند حساسی و مهم بسیار رشته دو هر طبیعتا:  پاسخ پیشنهادی
 .کنم می انتخاب رو ریتفو من و کنه

 

 چرا؟ ؛ نه یا درمیاری رو چاقو بخوره چاقو کسی اگر -7

اطراف حادثه رو هم یه بررسی می کنم  و اورژانس از کنم کمک درخواست و باشم خونسرد میکنم سعی خب:  پاسخ پیشنهادی
 به بعد از اطمینان از ایمنی محل و ه،که مبادا خطری وجود داشته باشه و سالمتی و امنیت خودم و اطرافیانم به خطر بیوفت

 که کنم می سعی تنها ، کنه وارد بهش بیشتری صدمات هم که ممکنه چون نمیارم در بدنش از رو تیز جسم یا چاقو وجه هیچ
 . دارم نگه ثابت ای پارچه از استفاده با رو تیز نوکچاقو یا جسم  دور امدادی ها کمک رسیدن تا

 

 باشه؟ چی باید فوریت کارشناس یا کنسینت به ویژگی ترین مهم -8

 که نیازه حساسیه و مهم ای رشته چون که اینه نظرم به اورژانس تکنسین یا کارشناس هی ویژگی ترین مهم:  پاسخ پیشنهادی
 .هدار نگه بروز رو خودش و باشه داشته مطالعه همیشه پزشکی افزون روز علم به توجه با و باشه باال جسمانی آمادگی همیشه

 

 

 میکنی؟ چیکار باشه شکسته پاش مثال بدنش از عضو یا بشه مسموم اطرافیانت از یکی اگه -9

اطراف حادثه رو هم چک میکنم که خطری  و بخوام کمک سریعا اورژانس از و باشم خونسرد کنم می سعی:  پاسخ پیشنهادی
 مورد در ، ش و باز کنم هوایی راهمشکل تنفسی داشت  اگر و کنم چک رو حیاتیش عالئم نباشه و بعد از اطمینان ،سعی می کنم

 ثابت رو شکسته عضو اون میکنم سعی محکمی جسم یا چوبی از استفاده با و نمیدیم تكونش وجه هیچ به هم شکسته عضو
 . تا رسیدن اورژانس داریم نگه
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 ماموریتت میکنی چیکار باشه اومده پیش تصادفی به راهت سر وهمزمان باشی ماموریت به اعزام حال در اگه  -10
 میکنی؟ کمک اون به یا میده ادامه رو

در این گونه موارد سعی می کنم با هماهنگی مسئول پایگاه تصمیم درست رو بگیریم تا در صورت لزوم :  پاسخ پیشنهادی 
 آمبوالنس جدید رو اعزام کنند.

 

 کنید؟ می چیکار شما میکنه چپ و میشه انحهس دچار ناگهان شما جلویی ماشین و هستین جاده در کنین فرض -11

ا اورژآنس  کنیم کمک درخواست و بزاریم جریان در رو امدادی نیروهای سریعا و باشیم خونسرد باید اول خب:  پاسخ پیشنهادی
گتری که خود حادثه ماشین تبدیل به حادثه ی بزر  کنیم می چکقبل از نزدیک شدن به ماشین حتما  ،و سیار نیروهای امدادی

نشه و باید اطراف ماشین رو هم به خوبی چک کنیم که یه وقت خطر انفجار یا حادثه بدتری نباشه ،پس باید از امنیت و 
 سالمتی خودمون مطمئن بشیم.

 

12 – cpr  یا احیا قلبی ریوی شامل چه مراحلی است ؟ 

 هستش : C-A-Bسی پی آر به ترتیب شامل مراحل 

C ماساژ قلبی Circulation 

A بازکردن راه هوایی Air way 

B دادن تنفس مصنوعی Breathing 

 

 اگر کسی یهو جلوت چیزی تو گلوش گیر کرد و تموم صورتش داشت سیاه میشد چیکار می کنی؟ -13

دست به پشتش  پاشنهداشت، چند ضربه محکم با هنوز مشکل سرفه کنه و اگر بیشتر پاسخ پیشنهادی : تشویقش می کنم که 
باز هم ادامه داشت ضمن اینکه از اطرافیان درخواست کمک می کنیم که به اورژانس هم زنگ بزنند ،مانور  می زنیم و اگر

 (دقرار دادیم ببینی انتهایی این قسمتهای آموزشی که در در کلیپ را هایمیلخ  مانور هایملیخ رو انجام خواهیم داد.)نحوه انجام

 

 )پاسخ در ادامه(اگر فردی دچار مارگزیدگی بشه چیکار میکنی؟ -14

 )پاسخ در ادامه(دی دچار برق گرفتگی بشه چیکار می کنی؟اگر فر -15

 )پاسخ در ادامه(چی میدونی ؟ cprدر مورد احیا یا  -16

 )پاسخ در ادامه(کمک های اولیه چیه؟ -17

  در مورد روش های حمل مصدوم چیزی میدونی؟ -18

ره میشه یه سری روش جدا از روش های حمل مصدوم پیشرفته که شامل برانکاردهای چرخدار و تاشو و غیپاسخ پیشنهادی : 
نح خاص میتونه کاربرد داشته باشه لیست این حمل اهای حمل مصدوم هم وجود داره که به تناسب در بالیا و زلزله و سو

 )پاسخ در ادامه(مصدوم ها را در ادامه می توانید 
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 ؟عالئم حیاتی شامل چه چیزی میشه -19

شامل نبض ،درجه و روند. ی بدن انسان بکار میترین عملکردهابه منظور ارزیابی اساسیعالئم حیاتی پاسخ پیشنهادی : 
 .حرارت،تنفس،فشار خون است

 

 اگر فردی یهو جلوت بیوفته یا مثال غش کنه چیکار می کنی؟ -20

عالئم حیاتی مصدوم رو چک  سعی می کنم خونسرد باشم ،از اطرافیان کمک بخوام و به اورژانس زنگ بزنم وپاسخ پیشنهادی : 
 میکنم.رو باز رد مصدوم ی فسریعا راه هوایکنم و در صورت نیاز 

 

 اگر فردی جلوت دچار تشنج بشه تو چیکار میکنی؟ -21

هر گونه وسیله ،که به اورژانس زنگ بزنند کنممی ان درخواست کمک فیاز اطراسعی می کنم خونسرد باشم ،پاسخ پیشنهادی : 
پارچه ای رو صورت امکان در سعی می کنم ازش دور کنم ،نوک تیز یا خطرناک که احتمال برخوردش با مصدوم وجود داره رو 

و بعد و منتظر میمونم تا تشنج مصدوم تموم بشه  نشهی دچار آسیبسرش زیر سر مصدوم قرار بدم که در حین تشنج  به آرامی
 نس برسهاتا اورژ مصدوم رو به پهلو میخوابانیم از اون

 

شما به هیچ وجه نباید مانع تشنج فرد بشید ،بخواهید دست و پای مصدوم را کنترل کنید یا پارچه  حواستون باشه مهم :نکته 
دچار  (یا پا و یا فک  چون احتمال داره با اینکه اندام های فرد )دست ید کامال اشتباههای یا وسیله ای در دهان مصدوم بگذار 

  شکستگی بشن

 

 دف یا سر صحنه فرد مصدوم بری اول چه چیزی رو چک میکنی؟اگه سر یه صحنه یا محل تصا -22

نفجار یا خطرات اآیا سعی می کنم خونسرد باشم و سریعا محل حادثه رو ارزیابی کنم از لحاظ اینکه ابتدا پاسخ پیشنهادی : 
 .دیک میشیمبه بیمار نز از امنیت و سالمتی خودمون از اطمینانسقوط یا ریزش و یا خفگی وجود داره یا نه،پس 

 اگر ببینی یه نفر کنارت دستش یا پاش قطع شده چیکار می کنی؟ -23

اول سعی می کنم خونسرد باشم و محل حادثه رو یه بررسی کنم و پس از اطمینان از امنیت و سالمتی  پاسخ پیشنهادی :
قال بدیم و سریعا خونریزی رو با انت محیط امن از محیط خطرناک بهفرد رو طرافیان و اورژانس درخواست کمک کنیم،از اخودم،

و عضو آسیب دیده را باالتر از بدن نگه داریم و در صورت شدت خونریزی چند سانتی متر ،بند بیاریم محکم پارچه های تمیز 
یبیندیم که جریان خون کنترل شود و هم چنین عضو قطع شده را نیز باالتر از محل قطع شدگی را به پارچه ای خیلی محکم م

انه یخ بدون تماس مستقیم قرار می قرار می دهیم و آن پالستیک را نیز در پالستیک جداگ پالستیک ون پارچه ای در یکدر
 دهیم.
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 :بهتون بگم کلی صورت به رو باالیی سواالت نکات ببینید •

 .کنیم حفظ رو خودمون خونسردی یدبا که چیز هر از قبل اول *

 رو در نظر بگیریم. و اطرافیان *ابتدا باید صحنه را ارزیابی کنیم و امنیت و سالمت خودمون

 دبزنن زنگ اورژانس به تا خواست کمک کنیمدر اطرافیان * از

 .کنیم می چک رو فردوضعیت تنفسی وضعیت هوشیاری و  *

 .)نحوه باز کردن راه هوایی فرد مصدوم در ادامه گفته شده(کنیم باز رو مریض هوایی راهدر صورت نیاز  *

 اورژانس تکنسین برای خطر احتمال ای صحنه اگه هست تکنسین خود امنیت بره نباید یادتون وقت هیچ که چیز ترین مهم و*
 نشید جوگیر وقت هی پس بدن دست از رو خودشون جون مصدوما اگه حتی بشه وارد نباید نشده ایمن صحنه تا باشه داشته
 !میده دستتون کار که میرم باشه جا هر من بگید

 نیومدین شانسی شانسی یا و نیومدین پول بخاطر شما بدونن میخوان که اینه سواالت این اکثریت که دیدین خب ها بچه *
 چقدر و هستین خونسرد رچقد بحرانی شرایط تو شما که اینه بشن متوجه خوان می که نکاتی ترین مهم از یکی و رشته این تو
اولیه رو در صفحات بعدی کمک های  حتما حتما حتما کنید، مدیریت رو صحنه میتونید و میارین سردر اولیه های کمک از

 بخوانید !
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 کمک های اولیهضمیمه + 
 

. 
 

 لزوم آموزش کمک های اولیه
 

زشکی ندارند؛ اما همان قدر که نجات جان انسان بسیار مهم است، دانستن اغلب آسیب ها و بیماری ها نیازی به احیا و مراقبت پ
مراقبت از جراحت های خفیف نیز به توجه و آموزش کمک های اولیه نیاز دارد. دانستن نحوه انجام کمک های اولیه و استفاده 

احتیاج پیدا کنید، ولی آن را ندانید.  نکردن از آن بهتر از این است که در شرایطی هر چند نامحتمل، به دانش کمک های اولیه
بیشترین علت مرگ در اکثر جوامع، بیماری قلبی است و هنگامی که قلب از کار می افتد، تاخیر در کمک رسانی حتی برای چند 

 داشت دقیقه، مرگ را در پی خواهد
 
 

 کمک های اولیه چیست؟
 

الفاصله پس از وقوع حادثه و پیش از رسیدن اورژانس و رسیدن به کمک های اولیه مراقبت های خیلی فوری است و اقداماتی که ب
 .آسیب دیده که دچار بیماری یا سانحه ناگهانی شده است، انجام می شود فرد مراکز درمانی برای

 
دد. البته این دانستن کمک های اولیه برای همه الزم است؛ حتی اگر کسی مایل نباشد در موقعیتی پرتنش قرار بگیرد تا آن را به کار بن

مهارت به هیچ وجه جای مراقبت های پزشکی را نمی گیرد، ولی تا رساندن مصدوم به مرکز درمانی می تواند سودمند باشد و اگر به 
درستی انجام شود، به خوبی می تواند فاصله بین مرگ و زندگی، بهبود سریع و بستری درازمدت، یا معلولیت و آسیب گذرا را به ما 

 .نشان دهد
 

اگر در حادثه بتوانید تشخیص دهید که اورژانس جدی پزشکی رخ داده است و بدانید چگونه از کمک و خدمات دیگران بهره ببرید، 
می توانید در نجات افراد از مرگ حتمی نقش داشته باشید. البته اگر خود مصدوم و همراهان وی نشانه های اولیه را ندانند، 

ندانم کاری وضعیت اضطراری را وخیم تر   ردم کمک های اولیه را نمی دانند و ممکن است باتشخیص میسر نمی شود. بیشتر م
 کنند
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 ویژگی های مهم کمک های اولیه
 کمک به بهبودی وضع بیمار؛    •
 تسریع در روند بهبودی؛    •
 کاهش آسیب و صدمات بیمار؛    •
 .تسریع در انتقال به مراکز درمانی    •

 
 

 امدادگر ویژگی های مهم
 خونسردی؛    •
 سرعت عمل؛    •
 آگاهی داشتن؛    •
  مهارت؛    •
 احترام به افکار و عقاید ملیت ها و اقوام؛    •
 .نظم و انضباط    •

  
 
 
  

 تجهیزاتی که امدادگر باید در کیف کمک های اولیه داشته باشد
 

 دستکش التکس؛    •
 ماسک؛    •
 باند معمولی؛    •
 قیچی؛    •
 پنس؛    •
 ترمومتر )تب سنج(؛    •
 بتادین؛    •
 پنبه؛    •
 گاز استریل؛    •
 . ...قرص مسکن و    •

 
 

در هر خانه ای باید یک کیف نجات وجودداشته باشد که در صورت وقوع باالیی طبیعی )سیل، زلزله و...( ساکنان خانه این کیف را 
 .بردارند و از خانه خارج شوند

 
 
 

 چیه ؟ مدیریت صحنه
 

  :ارزیابی صحنه    1 - 
 خطرات )انفجار، تصادف، سقوط، ریزش آوار، خفگی و...(؛     •
 موقعیت صحنه؛     •
 ایمنی )ایجاد ایمنی با دوک خطر، پرچم قرمز و...(؛     •
 تعداد مصدومان؛     •
 .با اورژانس ستما     •

 



 
 

 
19 

ابد که آیا شرایط مصدوم تهدیدکننده حیات است و اینکه مصدوم به چه نوع ارزیابی مصدوم: رهگذر یا ناظر صحنه باید دری    2 - 
 .کمکی نیاز دارد

 

 
 

 احتیاط در موارد بیماری
 

هر چند بیماری های عفونی ممکن است جزیی باشد، اما امدادرسان باید از خطر بیماری های عفونی آگاه باشد؛ زیرا در برخی موارد 
ه حیات باشد. گرچه احتمال سرایت بیماری از یک مصدوم بسیار کم است، اما یک امدادگر باید این خطرات ممکن است تهدیدکنند

بداند چگونه خودش را از بیماری هایی که از راه خون یا هوا منتقل می شود، حفظ کند. این اقدامات حفاظتی می تواند او را در برابر 
 .بیماری های عفونی ویروسی یا باکتریایی محافظت کند

 
 

 بیماری های منتقل شونده از راه خون
 

 .(HIV) و ویروس تضعیف کننده سیستم ایمنی انسان C (HCV)، ویروس هپاتیت B (HPV) ویروس هپاتیت
 
 
 

 بیماری های منتقل شونده از راه هوا
طسه در هوا پخش میکروب های آلوده کننده ای همچون باکتری ها یا ویروس ها که با ذرات ترشحات مخاطی از طریق سرفه یا ع

 .می شود را منتقل شونده از راه هوا می نامند، مانند بیماری سل
 
 

 
 هنگام وقوع زلزله، بهمن و صاعقه چه کنیم؟

 
آوار را از روی افراد آرام آرام برداریم. خونسردی خود را حفظ کنیم. آب به افراد مصدوم ندهیم. از روی آوار راه نرویم. از زدن  :زلزله

 .موبایل بپرهیزیم و از چراغ قوه استفاده کنیم کلید برق و
 

کنیم. روی جای پای دیگری قدم بگذاریم. صدای   درجه است. به صورت اریب عبور 60درجه و کمتر از  30شیب کوه بیش از  :بهمن
 .بلند تولید نکنیم
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بین زانوها قرار دهیم و دو دست را روی سر کنار تیر برق نباشیم. به صورت چمباتمه بنشینیم )زانوها را خم کنیم؛ سر را  :صاعقه
 .بگذاریم(

 
 

 چیه ؟ یا حمل مصدوم حمل مجروح 
بطور كل حمل مجروح را تنها زماني بايد انجام داد كه ضروري باشد و ماندن فرد در آن مكان تا زمان رسيدن گروه امداد باعث 

در يادداشت هاي بعدي اشاره  نترل عاليم حياتي )بخطر افتادن جان وي شود . همچنين پس از انجام كمك هاي اوليه و ك
خواهد شد ( است كه ميتوان اقدام به حمل مجروح كرد . روشهاي حمل مجروح نيز با توجه به وضع و حالت مصدوم ، وزن 
وي و مسافت مورد نظر و تعداد امدادگران متفاوت است . يك نكته اساسي اينست كه اگر از عوارض داخلي مصدوم مطمئن 
نيستيد ، بايد فكر كنيد كه او شكستگي ستون فقرات و يا گردن دارد ؛ بنابراين اين دو عضو را با آتل بيحركت كرده و با اين 

  . كنيد شرايط روش حمل را انتخاب

 
 
 
 

 
 

  : انواع حمل ها
  يكنفره : آغوشي ، سينه خيز ، كششي ، عصائي

  ، چهار مچ، صندلي ، سه مچ  ددونفره : زنبه اي ، برانكار
  ، زيگزاگي دسه نفره : آغوشي ، برانكار
  ، پتو ، زيگزاگي دگروهي : آغوشي ، برانكار

 
اگر دوره امداد را گذارنده باشيد و يا كتاب كمك هاي اوليه را در اختيار داشته باشيد ، اسامي فوق برايتان آشناست ،در امداد 

شلوار ، شلوارك و يا پيراهن  اده گردد . بعنوان مثال با چند تكه لباس )سعي مي شود از وسايل موجود در گروه يا محيط استف
( پارچه ، پتو يا زيرانداز و دو عدد چوب يا باطوم مي توان مطابق شكل زير يك برانكار تهيه كرد . در يادداشت هاي قبل وسيله 



 
 

 
21 

سنگنوردي و ديواره هاي بلند استفاده مي گردد اي بنام طاقچه مصنوعي قابل حمل معرفي شده بود كه در برنامه هاي چند روزه 
  . كه بسيار شبيه برانكار است و ميتواند به اين منظور نيز استفاده گردد

 
 
 
 

 ؟ فشار خون چیه 
 
 .فشاری که خون به دیواره رگ )شریان یا سرخ رگ( و رگ به خون وارد می کند را فشار خون می گویند :فشار خون

 
 اصطالحات فشار خون : 

 
   فشار خون باال )سیستول(  -1
  فشار خون پایین )دیاستول(  -2
 
 
 
 

  )روش های جلوگیری از خون ریزی )کنترل خون ریزی: 
 

 : پذیرد انجام سرعت وبه ترتیب به زیر اساسی مورد چهار باید خارجی خونریزی کنترل جهت
 مستقیم فشار  -۱
 عضو داشتن نگه باال  -۲
 فشار نقاط بر فشار  -۳
 هوایی کیسه یا تورنیکت از استفاده  -۴
 
  
 : مستقیم فشار -۱

 : میگیرد انجام زیر روش دو از یکی به که میباشد مستقیم فشار طریق از خونریزی کنترل در روش موثرترین
 .رددگ قطع خونریزی تا شود وارد فشار آن روی دست وبا گذاشته خونریزی محل روی را( تمیز  پارچه تکه یا) استریل گاز -الف
 .گردد کنترل خونریزی تا ببندید آنرا محکم بانداژ وسیله وبه گذاشته خونریزی محل روی را استریل گاز ای قطعه -ب
 
 
  
 : خونریزی دچار عضو داشتن نگه باال -۲
 استفاده دمور دارد وجود بدن سطح از تر باال سطحی در آنها قراردادن امکان که بدن از هایی قسمت خونریزی کنترل در روش این

 . میشود کمتر خونریزی ،فشار جاذبه نیروی علت به که قرارمیگیرد
 . دارد محدودیت روش ازاین استفاده مربوطه درعضو شکستگی وجود صورت در:  توجه
  

 : فشار نقاط بر فشار -۳
 . میشود استفاده فشار نقاط بر دادن فشار از نبود کنترل قابل ،خونریزی عضو کردن بلند و مستقیم فشار توسط اگر
  

 : از عبارتند آنها از تعدادی و میکند عبور استخوانها روی و بدن سطح نزدیک از بدن اصلی های شریان که است نقاطی فشار نقاط
 پا های خونریزی در( ۲                  دست های خونریزی در( ۱

 . دارد وجود محدودیت روش این از استفاده در باشد استخوانی شکستگی ها محل این در چنانچه:  توجه
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 : هوائی کیسه یا تورنیکت از استفاده -۴
 قطع اندامی که مواقعی در ویا نشود واقع موثر خونریزی کنترل جهت قبلی های کوشش که میشود انجام زمانی فقط روش این

 . نباشد تورنیکت بستن محل از تر پائین بافتهای رفتن ازبین درمورد نگرانی و گردیده
 

 : تورنیکت بستن روش
 . گردد نقطه آن در فشار افزایش باعث حفاظتی نقش بر عالوه که دهید قرار بازو روی بر دستمالی یا گاز ابتدا   -۱
 دهید قرار آن روی را خودکار حتی یا لوله یا چوب تکه یک مثل اهرمی وسپس. کنید ثابت را فوق دستمال نواری باند وسیله به -۲

 .بزنید دیگری گره آن قراردادن زا بعد را وباند
 . کنید ثابت گره بوسیله را اهرم اینحال در شود قطع خونریزی که بچرخانید اندازهای تا گره مرکز حول به را اهرم –۳

 چرا. نکنید باز اعضا به خونرسانی منظور به را تورنیکت وجه هیچ به.  بنویسید باشد رویت قابل که محلی در را تورنیکت بستن، زمان
 .کند می بیشتر فرد برای را خطر احتمال تنها و کند نمی کمکی کار این که
 

 . باشد دید معرض در باید حتما   شده بسته تورنیکت با که اندامی -۱   : نکته
 .شود بسته آن از باالتر متر سانتی ۵یا اینچ ۲ باید حداقل تورنیکت بازو و ران زخمهای در حتی -۲          
 
 
 

 مهم بدن را نام ببرید؟ نبض های 
 نبض رادیال )مچ دست(: معمول ترین -1
 (نبض دقیق ترین)::« اروتید )گردنی(نبض ک   -2
 نبض براکیال )بازویی( -3
 نبض فمورال )کشاله ران( -4
 نبض بتیان )قوزک پا( -5
 دورسالیس )برآمدی پا یا مسح پا( نبض -6
 نبض چین آرنج دست -7
 نبض گیج گاهی )شقیقه ها( -8
 نبض پشت زانو -9
 
 
 
 

  باز کردن راه هوایی آموزش 
 

 اگر مصدوم هوشیار است :
فرد با مشکل از جمله گیر کردن لقمه غذا ،یا شیئی و یا غیره در دهان  یدلیل به هر که شرایطی پیش می آید تگاهی اوقا

 تنفسی مواجه می شود
 
 بهترین راه تشویق آن به سرفه کردن است ولی اگرو به صورت ایستاده یا نشسته است صورتی که مصدوم هوشیار است در 

 وجود مشکل ت او بزنید و در ادامهپشبه  با پاشنه کف دست باز هم با مشکل تنفسی مواجه بود بهتر است چند ضربه محکم
 نتهای این قسمت دانلود (را اجرا کنید )کلیپ آموزشی مربوطه را در ا مانور هایملیخ

 
 : گفت که می توان در انسداد راه هوایی طور کلیبه 
 



 
 

 
23 

 
 
 

 اگر مصدوم بیهوش است : 
نان حاصل کنید که جسمی خارجی در مسیر راه هوایی فرد مورد نظر وجود نداشته باشد )حتی دندان مصنوعی(. در اطمیابتدا 

وارد دهان مصدوم کرده و جسم به صورت جارویی )نیم دایره ای( خود را  اشاره صورت وجود جسم خارجی در دهان، انگشت
خاطر شل بودن زبان ممکن است زبان به عقب بیافتد و جلوی مسیر  خارجی را از دهان خارج کنید. معموال  در افراد بیهوش به

هوایی را بگیرد. بهترین کار این است که از مانور کشیدن سر به عقب و آوردن چانه به باال استفاده کنید. بدین شکل که پیشانی 
با انجام این مانور انسداد راه ی فرد را به سمت باال هل بدهید. شخص را با یک دست به عقب بکشید و با دست دیگر چانه

 رود. شود و زبان از سر راه کنار میهوایی برطرف می

 

 اند ممنوع است و به جای آن باید از مانور های گردنی نخاعی شدهنکته: مانور نامبرده در افرادی که دچار شکستی و آسیب
 .توضیح آن خواهیم پرداختکشش فک به طرف جلو بدون خم کردن گردن استفاده کرد که در ادامه به 

زند. در این روش اگر نیازی به تنفس دهان به دهان وجود نداشته باشد، احیا کننده در باالی سر شخص بیهوش زانو می
انگشت شصت خود را روی فک در کنار دهان بیمار و سایر انگشتان را در زیر انتهای فک قرار داده و با فشار آرواره را به طرف 

 .راندمیباال و جلو 
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  کمک های اولیه در گرمازدگی و سرما زدگی 
 

 گرمازدگی

گرمازدگی به شرایطی گفته میشود که فرد به دلیل کاهش فشار خون و حجم مایعات بدن، احساس خستگی شدید میکند. علت 
 .د استاصلی گرمازدگی از دست دادن مایعات بدن به دلیل گرمای زیاد و ماندن طوالنی مدت در معرض نور شدید خورشی

فردی که دچار گرمازدگی شده است ممکن است احساس سرماخوردگی، غش و ضعف و عرق ریزی شدید داشته باشد. به خاطر 
 .داشته باشید که گرمازدگی یک وضعیت اورژانس محسوب میشود و نیاز به درمان فوری دارد

 گرمازدگی چه عالئمی دارد؟

 :عبارتند از عالئم گرما زدگی ن است کمی متفاوت باشد ولی مهمترینگرمازدگی در افراد مختلف با شرایط مختلف ممک
 عرق شدید 
 خستگی بیش از حد 
 گیجی 
 استفراغ و حالت تهوع 
 افزایش ضربان قلب 
 کاهش میزان ادرار 
 پررنگ تر شدن ادرار 

 
خطرناک میباشد و باید به  دیابت  و افراد مبتال به بیماریهای کلیوی و قلبی ، افراد باافراد مسن ،کودکان زیر دو سال گرمازدگی در

 .بیمارستان منتقل شوند
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در افراد جوان و افرادی که در محیط گرم فعالیت بدنی باالیی دارند عالئم گرمازدگی میتواند شدیدتر باشد و عالئمی نظیر سردرد، 
 .سرگیجه ی شدید و تشنج نیز قابل پیش بینی است

 

 جام شود؟چه اقداماتی برای فرد گرمازده باید ان

همانطور که گفته شد گرمازدگی شدید از موارد اورژانس محسوب میشود و نیازمند درمان فوری است. اقدامات زیر میتوانند در بهبود 
 :حال فرد گرمازده تاثیر بسزایی داشته باشند

 فرد(و اطمینان از وجود هوای کافی برای تنفس )عدم وجود جمعیت زیاد در اطراف  کم کردن حجم لباسها 
  ( بخصوص اگر 115)شماره م و حتی اگر نیازی به انتقال هم نباشد از مشاوره آن ها استفاده کنیمتماس بگیری مرکز اورژانس باسریعا

  .گرمازدگی در کودکان زیر دوسال، افراد مسن و افراد با بیماری کلیوی، قلبی و یا دیابت رخ داده باشد
 کردن فرد به اتاقی که دارای کولر و تهویه هوای مناسب است و یا حداقل انتقال وی به سایه منتقل :فرد را به مکان خنک منتقل کنید. 
 بهترین نوشیدنی در مواقع گرمازدگی آب و یا دوغ میباشد. تا زمانی که فرد احساس بهبودی و یا بهتر شدن  :مصرف مایعات خنک

 .داشته باشد باید مایعات را مصرف نمود
 چرا که این مایعات باعث افزایش تشنگی و کم آبی بدن  و مواد الکلی اجتناب کنید…( ن دار )نوشابه، قهوه و از مصرف مایعات کافئی

 .خواهند شد
 ریختن آب خنک )نه سرد( بر روی بدن باعث کاهش دمای بدن و بهتر شدن شرایط بیمار میشود.  :پاشیدن آب خنک بر روی بدن

 .صورت و دست و پاها نیز استفاده کنیدمیتوانید از پارچه ی خیس و مرطوب نمودن 
 

زدگیسرما  

 ؟زده باید انجام شودسرماچه اقداماتی برای فرد 

باالترین اولویت خیلی ساده است و آن چیزی نیست جز دورکردن مصدوم از محیط سرد یا از معرض باد و باران. در صورت 
را خارج کرده و از پوشش خشک برای وی استفاده نمود. های خیس های مصدوم، باید فورا  لباسخیس یا مرطوب بودن لباس

های شدید یا ناخواسته به مصدوم انجام شود. سپس مصدوم را این عمل باید در نهایت آرامش و مالیمت و بدون دادن تکان
محفوظ نگه دارید. کامال  در پتو بپیچید تا از اتالف بیشتر گرما جلوگیری شود. به خصوص سر و گردن او را از باد و هوای سرد 

 .ی دیگر بپردازیدی سر تا پای او از نظر هر گونه آسیب و ضربهمصدوم از سرما، به معاینه  پس از حفظ

ی آب گرم و حتی بطری توان از کیسهگرم کردن بدن مصدوم بر خالف عضو یخ زده، باید به تدریج صورت گیرد. برای مثال می
ها نقاط حیاتی و مهم برای بازگشت سریع و ی ران، دور گردن و پهلوها استفاده کرد. اینآب گرم بر روی نواحی زیر بغل، کشاله

 .مؤثر دمای مرکزی بدن هستند

 :یک قانون کلی و مهم وجود دارد

د. ها نکنیکنم هرگز اقدام به گرم کردن اندامهای مصدوم را از سرما حفظ کنید اما به یاد داشته باشید که هرگز، تأکید میاندام
ها، حتما  تعجب کردید. ولی برای این موضوع دلیلی بسیار منطقی، علمی و حیاتی وجود دارد و آن این است که گرم کردن اندام

های حیاتی بدن مثل مغز، شود و این بدان معنا است که خون از سیستممنجر به گشاد شدن و اتساع عروق محیطی بدن می
کنند، دور شده و نتیجه بروز یک شوک خطرناک آن لحظه به زنده نگه داشتن بدن کمک می هایی که درقلب، ریه و تمامی اندام

 .و غالبا  مرگبار است. پس ابتدا باید به گرم کردن کلی بدن پرداخت

هرگز بازوها و پاهای مصدوم را ماساژ ندهید. الزم است یادآوری کنم که هنوز دمای خون مصدوم پایین و سرد است. ماساژ 
ها باعث هل دادن این خون سرد به طرف قلب شده که منجر به افزایش بار، تحریک قلب و حتی ایست قلبی اندامدادن 
 .کنم اولویت اول ما باال بردن دمای مرکزی بدن استشود. پس دوباره تأکید میمی
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د به مصدوم مایعات گرم بدهید، توانیی ایستادن و راه رفتن ندهید. میدر صورتی که مصدوم هشیار باشد، هرگز به او اجازه
 .تر خواهد کردهای الکلی پرهیز کنید. زیرا وضعیت او را وخیماما از دادن سیگار، قهوه و یا حتی نوشدنی

 .در پایان مصدوم را آرام و بدون تکان به آمبوالنس منتقل کنید

 

 کمک های اولیه در مارگزیدگی 
 

 
 خطر لعام نبود از اطیمنان و حادثه محل ارزیابی 
 115 با تماس 
 حادثه محل از مصدوم کردن دور 
 محل در )سی پی آر(احیاء عملیات انجام نیاز صورت در و مصدوم ارزیابی 
 کنید آرام را او است، مضطرب مارگزیده فرد اگر. 
 شده گزیده عضو داشتن نگه ثابت و مصدوم داشتن نگه حرکت بی 
 که,  ببندید را گزیدگی محل پایین و باال,  باشد داشته عرض متر انتیس 5 تا 4 حدود که باندی یا پارچه از استفاده با 

 عبور آن زیر از براحتی انگشت یک که ببندید طوری را پارچه یا باند.  شود انجام اصول رعایت با باید کار این البته
 . نشود سرخرگی خون شدن مصدود مانع و کند

 درمانی مرکز به سریع انتقال 

 
 

  یا سی پی آراحیا قلبی ریوی 
 

  سی پی آر چیست ؟

CPRمخفف ، Cardiopulmonary resuscitation  و به معنای احیاء قلبی ریوی است. سی پی آر عملیات نجات
اند که شامل ماساژ قلب و دادن تنفس مصنوعی است. افرادی است که دچار ایست قلبی و ایست تنفسی شده

با رساندن اکسیژن به قلب و مغز  احیای قلبی. نی مغز و قلب استاین کار احیای دو عضو حیاتی یع از هدف اصلی
 .شودو بازیابی فعالیت تپش قلب باعث خون رسانی عادی به مغز می

 
 

زمان طالیی برای کمک رسانی به مصدوم چهار تا شش دقیقه است. بدن چهار تا شش دقیقه بدون تنفس زنده می ماند.  نکته مهم :
،پس اکسیژن به مغز نمی رسد و دچار مرگ مغزی می شود بعد از یک دقیقه بیهوش می شود. از شش دقیقه تا ده دقیقه بعد دیگر
 هر چه سریعتر سی پی آر را شروع کنید شانس بازگشت فرد بیشتر است.
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 نیاز به سی پی آر داره؟ فرد خب باید از کجا بفهمیم که*
 
 

 یا همان سی پی آر مراحل انجام احیا قلبی

دقیقا به شما نگاه کند تا در صورتی که شما  سریعا به اورژانس زنگ بزند ؛و اگر فرد دیگری کنار شماست، از او بخواهید که

 .ات را ادامه دهدخسته شدید بتواند عملی

 :ارزیابی صحنه -1
تر از آن ایمنی صحنه و خود امدادگر است. بعد از اینکه از این نظر اطمینان حاصل کردید، و مهم اولین اقدام ارزیابی صحنه

 :معروف است را به ترتیب انجام دهید« ی حیاتزنجیره»اقدامات زیر که به 

 :هوشیاری بررسی  -2
کنید. برای تشخیص هوشیاری فرد سر خود را با یک فرد بیهوش در محل حادثه یا هر جای دیگر برخورد می فرض کنید که

 ی او ضربه بزنید. زنید به شانهنزدیک گوش بیمار برده و در حالی که نام فرد مورد نظر را صدا می
 

از اطرافیان و به  کنیدکمک  شروع هر کاری تقاضایدر صورت عدم پاسخگویی، قبل از یا خانم خانم ، –و او را صداکنید آقا آقا 
 . زنگ بزنید اورژانس

 
 

 : تنفسبررسی  -3
ثانیخخه تخخنفس را  ۱۰بخخه مخخدت بخخا نگخخاه بخخه حرکخخت قفسخخه سخخینه حخخداکثر اینکخخه بخخدانیم نفخخس مخخی کشخخد یخخا نخخه ؛بخخرای 

بخخخار یخخا )مخخی توانیخخد گخخوش تخخان را کنخخار دهخخان مصخخدوم قخخرار دهیخخد بخخه نحخخوی کخخه بتوانیخخد گرمخخای  .ارزیخخابی کنیخخد
 مصدوم را حس کنید و همزمان باال و پایین آمدن قفسه سینه را نیز تشخیص دهید.( دهان

 .حیای قلبی ریوی را شروع کنیدا، دکشاگر بیمار تنفسی ندارد و به زحمت نفس می

 

 : نبضبررسی  -4
رای چک کردن نبض گردنی دو انگشت خود را در وسط گردن باالی نای و حنجره روی برآمدگی جلوی گردن )سیب آدم( ب

)ویژه ن انگشتان خود را حرکت داده و در آن حفره نبض گردنی یا کاروتید را چک کنید.بگذارید سپس در همان راستا به طرفی
 افراد حرفه ای و آموزش دیده(

 
 نکته: توجه داشته باشید که در این موارد شروع CPR ۳د فرد سوخته باش. ۲سر قطع شده باشد . ۱فایده است: بی .

 .ها شده باشد شدگی اندامدچار جمود و سفت. ۴شخص دچار فساد بافتی شده باشد 
 
 را شروع کنید و نبض ندارد سریعا احیاصورتی که فرد تنفس در 
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قبل از شروع ماساژ قلبی، اطمینان حاصل کنید که جسمی خارجی در مسیر راه هوایی فرد مورد  CPR : نکته مهم قبل از شروع 

به صورت خود را  شصت  ر دهان، انگشتنظر وجود نداشته باشد )حتی دندان مصنوعی(. در صورت وجود جسم خارجی د
وارد دهان مصدوم کرده و جسم خارجی را از دهان خارج کنید. معموال  در افراد بیهوش به خاطر شل جارویی )نیم دایره ای( 

ب بودن زبان ممکن است زبان به عقب بیافتد و جلوی مسیر هوایی را بگیرد. بهترین کار این است که از مانور کشیدن سر به عق
ی فرد و آوردن چانه به باال استفاده کنید. بدین شکل که پیشانی شخص را با یک دست به عقب بکشید و با دست دیگر چانه

 رود. شود و زبان از سر راه کنار میرا به سمت باال هل بدهید. با انجام این مانور انسداد راه هوایی برطرف می

 

 :اند ممنوع است و به جای آن باید از های گردنی نخاعی شدهشکستی و آسیب مانور نامبرده در افرادی که دچار نکته
 .مانور کشش فک به طرف جلو بدون خم کردن گردن استفاده کرد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت

زند. نو میدر این روش اگر نیازی به تنفس دهان به دهان وجود نداشته باشد، احیا کننده در باالی سر شخص بیهوش زا
انگشت شصت خود را روی فک در کنار دهان بیمار و سایر انگشتان را در زیر انتهای فک قرار داده و با فشار آرواره را به طرف 

 .راندباال و جلو می

 

 : c) ) هماساژ قفسه سین -5

 
سیر نگه دارید. هر مکث یا ماساژ قفسه سینه برای رساندن خون از قلب به مغز است، بسیار مهم است که بدون وقفه خون را در م

 .تواند در جریان خون تاثیر بگذاردتاخیری می



 
 

 
29 

عمق و میزان فشار بسیار مهم است. نباید فشار آنقدر باشد که قفسه سینه فرد یا اعضای داخلی آسیب ببیند. پس از هر فشار، باید 

سانتی  5تا  4)فشار بین .س و هوشیاری او باید ادامه دهیدید. اینکار را تا برگشت بیمار، تنفر کامال وزن خود را از روی بدن فرد بردا

 متر(

بینید آماده کنید. یک دست باز و دست برای ماساژ قفسه سینه، باالی سر فرد زانو بزنید. دستان خود را به صورتی که در تصویر می

شود. شما باید کامال عمود در باالی میگیرد. سپس انگشتان دست باالیی در بین انگشتان دست پایین جفت دیگر روی آن قرار می

 .قفسه سینه بیمار قرار بگیرید

 .پاشنه یک دست را در مرکز سینه و نقطه ای بین دو سر پستان قرار دهید، دست دیگر را روی آن بگذارید و انگشتان را قفل کنید

 .سانتی متر پایین برود 6-5حدود  با بازوهای راست و عمودی، فشاری قاطع و آرام وارد کنید، به طوری که قفسه سینه

 .باشد و باید آمادگی داشته باشیدبار در هر ثانیه. کار انرژی بری می 2ضربه در دقیقا باید انجام شود. تقریبا  120تا  100حدودا 

 : و پس از آن مراحل زیر را انجام دهید .بار ماساژ سینه را انجام دهید 30

 ( :(Aباز کردن راه هوایی فرد مصدوم  -6

هر چند در ابتدای سیکل سی پی آر نیز باید این است که امکان تنفس برای فرد فراهم شود. باز کردن راه هوایی ف ازهد
شود برای انجام این کار روی توصیه می« بلند کردن چانه -دار کردن سرزاویه»بنابراین در حال انجام مانور استاندارد  آن را

 .کشد یا نهچانه را باال بکشید. سپس باید ببینید آیا بیمار خودش نفس میپیشانی به سمت پایین فشار بیاورید و 

 

 ( : (Bتنفس مصنوعی برای دو مرتبه -7

 
خواهید تنفس مصنوعی انجام دهید، باید مطمئن باشید تنفس مصنوعی یکی از مراحل بحث برانگیز احیا قلبی است. اگر می

 دهید.که آن را درست انجام می

 :مصنوعی مراحل تنفس 

 .قسمت نرم بینی فرد را با دست ببندید -1
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یک نفس طبیعی بکشید. اطراف دهانتان را کامل ببندید و روی دهان بیمار بگذارید. باید مراقب باشید که نفس شما زیادی  -2

 .عمیق و سنگین نباشد

 .قفسه سینه فرد باید باال رفته و دوباره پایین بیاید -3

ثانیه  5فس دیگر بگیرید و نفس نجات دوم را انجام دهید. بین دو تنفس نباید بیشتر از سر خود را باال بیاورید. یک ن - 4

 .طول بکشد و بیشتر از دو مرتبه نیز نباشد

 تا کی این کار را ادامه دهیم؟

هوشیاری  تنفس مصنوعی است. باید اینکار را تا زمانی که تنفس و 2فشار قفسه سینه و  30 شامل چرخه ای که در باال گفته شد،
چرخه نیز باشد. اینکار را تا زمانی که اورژانس برسد انجام دهید. برگشت بیمار  20یا 10فرد برگردد انجام دهید. حتی ممکن است 

افتد. مطمئن باشید که اگر احساس خستگی به صورت سرفه، باز شدن چشم، صحبت کردن یا نفس کشیدن طبیعی اتفاق می
تواند مرگ مصدوم را دهید تا او این کار را ادامه دهید. خستگی شما و عدم اعالم به فرد دیگر، می کنید، به فرد دیگری آموزشمی

 به همراه داشته باشد

 

 سی پی آر :خالصه 

 صحنه ،اطمینان از امنیت و سالمتی خودارزیابی  .1
 کمک و تماس با اورژانسدرخواست  .2
 )صدا زدن فرد و با دست ضربه زدن به شانه( وضعیت هوشیاری یا بیهوشیبررسی  .3
 یت تنفسی و نبضعوضبررسی ؛ بودن  صورت بیهوشدر  .4
 وجود تنفس و نبضعدم  .5
  سانتی متر 6-5ضربه در دقیقه با عمق  120تا  100قلبی با سرعت  ماساژشروع  .6
 کردن راه هواییباز  .7
 تنفس مصنوعی( 2-ضربه ماساژ قلب  30مصنوعی )به ازای هر تنفس  .8

سر  ترا پش 8تا  6مراحل ،مریض و در صورت برنگشتن  وضعیت تنفس و نبض مصدوم را چک می کنیمپایان هر سیکل در 
 هم تکرار می کنیم

 

  کمک های اولیه در غرق شدگی 
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 درصد است95شود زیرا احتمال زندگی در نخستین دقیقه نجات شده یک اقدام اورژانسی و بسیار فوری محسوب مینجات فرد غرق
درصد خواهد بود. مراجعه به بیمارستان اولویت ضروری 3دقیقه تنها  8یابد و با رسیدن به درصد کاهش می25دقیقه به  6که پس از 

ترین اقداماتی که باید بالفاصله برای غریق انجام است، حتی اگر به نظر برسد مشکل برطرف شده و حال مصدوم خوب است، اما مهم
 :داد عبارت است از

 و هم چنین به اورژانس زنگ بزنند.ا از اطرافیات کمک بخواهید سریع -1
 .کمک کنید تا از آب بیرون بیاید -2
 .او را در حالت درازکشیده قرار دهید و با لباس یا پتو بپوشانید تا گرم شود -3
 .نخستین اعمال حیاتی یعنی سطح هوشیاری، تنفس و گردش خون را کنترل کنید -4
 .کشد، او را به پهلو بخوابانید و تا زمان رسیدن نیروهای امداد، مراقبش باشیدنفس میاگر فرد هوشیاری ندارد، اما  -5
 .ریوی انجام دهید -اگر تنفس قطع شده، فورا تنفس دهان به دهان و ماساژ قلب را برای احیای قلبی -6
 .جام گیرددانند، انالبته به خاطر داشته باشید این اقدامات فقط باید توسط افرادی که اصول آن را می -7

 
شده برساند و ترجیحا از وسیله شناور استفاده کند تا احتمال بروز خطر برای وی و نیروی امدادی باید هرچه زودتر خودش را به غرق

های ثانویه غواصی شایع است. شدگیغریق کمتر شود. در هر صورت باید به آسیب احتمالی ستون فقرات توجه داشت که در غرق
خصوص الت خوابیده به پشت، با رعایت همراستایی سر و گردن با تنه خارج شود. در زمان اقدامات احیا، بهمصدوم باید به ح

شود، اما احیای قلبی باید جابجایی فک باید مراقب بود ستون فقرات هیچ حرکتی نداشته باشد. عملیات احیا از درون آب آغاز می
 .م شودپس از خروج از آب و خواباندن روی سطح سفت انجا

 
 

  کمک های اولیه در شکستگی ها 
ممكن است شكستگي بر اثر يك ضربه مستقيم باشد. در خيلي از موارد افرادي كه تصادف مي كنند ممكن است اصابت مستقيم 
 . سپر ماشين به پاي فرد مصدوم منجر به ايجاد شكستگي در ناحيه پا شود كه اين اصوال  شكستگي ناشي از ضربه مستقيم است

 
در مواردي ممكن است استخوان به صورت غير مستقيم دچار شكستگي شود. اين زماني است كه فرد با دستهاي باز بيفتد يا 

 . روي شانه سقوط كند. در چنين حالتي استخوان ترقوه كه در باالي قفسه سينه قرار دارد دچار شكستگي مي شود
 

است كه اقداماتي كه براي  كه تقسيم بندي از اين جهت دارا اهمتخود شكستگي ها به انواع مختلف تقسيم بندي مي شوند 
 . شكستگي الزم است انجام دهيم، متفاوت است

 
شكستگي مي تواند از نوع بسته باشد، يعني شكستگي در يك عضو ايجاد شده ولي اين شكستگي با پوست در تماس نيست 

 . و جراحتي در سطح پوست ايجاد نكرده است
 

م شكستگي، شكستگي باز است که استخوان شكسته شده به سطح پوست راه پيدا كند يا در سطح پوست زماني مي گویی
جراحتي ايجاد شود. بنابراين مشكلي كه ما در شكستگيهاي باز داريم اين است كه عالوه بر اينكه ممكن است خونريزي اتفاق 

مل عفوني است و احتمال آلودگي عضو شكسته شده زياد بيفتد، به دليل مجاورت عضو شكسته شده با هوا، بسيار مستعد عوا
 است.

اقداماتي كه ما بايد انجام دهيم در جهت اين است كه عالوه بر اينكه جلوي خونريزي را مي گيريم، از آلودگي بيشتر  بنابراين 
 . عضو هم جلوگيري مي كنيم

 
ر شكستگي، اعصاب هم قطع شده باشد و يا عروقي آخرين نكته اينكه ممكن است شكستگي بصورت مركب باشد يعني عالوه ب

 .كه در مجاورت عضو شكسته قرار دارند آسيب ديده باشند
 

  :نشانه هاي شكستگي عبارتند از
  درد عضو شكسته شده- ١
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  تورم و يا تغيير شكل عضو- ۲
 عدم تحرك عضو- ۳
 

الش كنيم عضو شكسته را بي حركت نگه داريم. چرا كه نكته اساسي در امداد رساني براي شكستگيها اين است كه واقعا  بايد ت
عدم تحرك، عالوه بر اينكه درد بيمار را كاهش مي  حركت دادن باعث آسيب بيشتري به بافتهاي مجاور مي شود. بنابراين

 . دهد و از ايجاد شوك جلوگيري مي كند، مي تواند از صدمه رسيدن به بافتهاي مجاور هم جلوگيري كند
 

  : های در شكستگ اقدامات
 ابتدا به اورژانس زنگ بزنید -1
 خونسرد باشید -2
 به مصدوم روحیه بدهید -3
 خونریزی(-تنفس –نبض -چک کنید )کنترل هوشیاریعالئم حیاتی را  -4
 

 نکته بسیار مهم : 
اگر  اگر با فردی که هر یکی از عالئم حیاتی را ندارد،برای مثال نبض یا تنفس ندارد اولویت با موارد حیاتی است پس

نیاز به سی پی آر داشته باشد باید سی پی آر و یا کنترل خونریزی را انجام دهیم و سپس به اقدامات کمکی شکستگی 
 عضو بپردازیم

 
عضو شکسته شده را به هیچ وجه تکان نمی دهیم و با آن چه که در دسترس داریم تا رسیدن اورژان سعی می کنیم  -5

یر این صورت با تکان دادن عضو امکان دارد درد و شکستگی و آسیب به سایر آن را ثابت و بی حرکت نگه دارد،در غ
 اعضای بدن را نیز بیشتر کند.

 
نبض فرد را پایین تر از محل ضايعه مرتب كنترل كنيد تا آتل شما جلوي گردش خون را نگرفته باشد ! مصدوم را با  -6

 بهترين روش حمل به نزديكترين مركز درماني برسانيد 
 

وسيله ای است که برای بی حرکت کردن عضو آسيب ديده بکار می رود و انواع و اشکال گوناگونی دارد . مانند  : ستچی آتل
 .که هم چنین از چوب و سایر وسایل نیز می توان به عنوان آتل استفاده کرد کششی و بادی -نرم  -آتل خشک 
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 فیلم های آموزشی کمک های اولیه

، پس موثر باشدمطالب گفته شده در این قسمت به طور قابل مالحظه ای می تواند در افزایش یادگیری کلیپ های آموزشی 
 پیشنهاد می کنیم حتما این کلیپ ها را دانلود و استفاده کنید :

 

 در بزرگساالن cprانجام نحوه 

cpr در کودکان و نوزادان 

 کمک های اولیه در خفگی

 کمک های اولیه در شکستگی

 کمک های اولیه در خفگی

 کنترل خونریزیکمک های اولیه در 

 نحوه کنترل زخم

 

 برای مشاهده و دانلود هر کدام از کلیپ ها می توانید روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/www.p30konkor.com/clip   
کنید یا وارد لطفا همین آدرس را در مرورگرتان کپی ،باز کنید آدرس فوق را در صورتی که نتوانستید 

 

http://www.p30konkor.com/clip/
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 ضمیمه ورزش های کششی+ 
 15 تا 10 با روز هر ابتدا کنید سعی پس ، منظم طور به کنید ورزش مصاحبه از قبل روز یک تا کنیم می پیشنهاد ما اابتد خب
 به کنید شروع این از بعد و کنید گرم رو بدنتون و بدید انجام رو عادی های نرمش سپس و ، کنید شروع آرام دویدن دقیقه
 پا جفت پرش و  نشست و ،دراز ،بارفیکس شنا همچون اصلی های تمرین

 
 
 استفاده ازشون بدن بیشتر کشش برای هم میتونید شما اما نداره وجود مصاحبه تو که هستند هم دیگه های ورزش از سری یه
 کنید استفاده ازشون حتما کنیم می پیشنهاد باشه،پس موثر اما ناچیز چند هر هم تون قد در شاید اینکه هم و کنید

 
 عمودی شدن آویزان .1

 شود،می فقرات ستون کشش باعث تمرین، این .است قد افزایش تمرینات ترین ساده همچنین و مفیدترین از یکی این
 .کشدمی را مهره ستون در موجود هایغضروف زیرا

 
 
 را نبد در موجود بلند هایاستخوان به خون جریان که هستند پریدن شامل ها،فعالیت این دوی هر: زدن طناب / بسکتبال .۲

 کنند.می پیدا بیشتری حجم و کندمی رشد بیشتر طولشان نتیجه، در کند.می وارد آنها بر اضافی فشار یک همچنین دهد.می افزایش
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 کشش کبرا -3
 را بدنتان باالی قسمت بازوهایتان، از استفاده با و دارید نگه حرکت بی را بدنتان پایین قسمت بکشید. دراز زمین روی بر تان،سینه روی
 است قد افزایش برای عالی تمرین یک این، کنید. حفظ ثانیه ۲۰ تا ۱۵ را وضعیت این بکشید. را خودتان توانیدمی که جایی تا کنید. بلند

 آسان. بسیار هم آن انجام و

 
 
 
 عمودی خم .4
 خم طول در اما کنید. لمس را زمین سطح کنید عیس و شوید خم پایین سمت به حاال بایستید. دارند فاصله هم از کمی پاهایتان حالیکه در

 چرخانید.نمی یا کنیدنمی تا را زانوهایتان که شوید مطمئن شدن،
 کردن خم بدون حتی را دستتان کف تمام که بود خواهید قادر زمان گذشت با اما ندهید، انجام بخوبی را حرکت این است ممکن ابتدا در

  شود.می آن بیشتر رشد باعث و کندمی کشیده و صاف را فقرات ستون تمرین، این دهید. قرار زمین روی زانوهایتان،

 
 

 
 درازکش یطرفه دو کشش .5
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 و هادست حاال بگیرند. قرار زمین روی بطوریکه دهید، قرار سر باالی را هایتاندست بکشید. دراز زمین روی پشت به
 کنید. حفظ ثانیه ۲۰ بمدت را وضعیت این شوند. کشیده بدنتان نبیرو بسمت بطوریکه بکشید، همزمان بطور را پاهایتان

 دهید. انجام را تمرین این از ست ۳ تا ۲ بار، هر در

 
 ایستاده عمودی کشش .۶
 باال پایتان انگشتان روی را بدنتان که کنید سعی حاال باشند. باال سمت به باید هادست بایستید. پاهایتان یپنجه روی عمودی شکل به
 توانیدمی دهد.می افزایش بدنرا ترپایین بخش به خون جریان و کشدمی را فقرات ستون تمرین، این بکشید. توانیدمی که چقدر هر و ریدبب

 این
 دهید. انجام ثانیه ۳۰ بمدت تکرار، یک در را کشش
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 ایستاده حالت در یکطرفه شدن خم  -7
 بکشید. را خودتان ممکن، یاندازه حداکثر تا راست(. یا )چپ کنید خم سمت یک به را بدنتان بایستید. پاهایتان روی

 کنید. تکرار دیگر سمت به شدن خم با را تمرین سپس و بمانید وضعیت این در ثانیه ۲۰ بمدت
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  سواالت احکام و عقیدتیضمیمه 

 شده که هم برخیها و ندارند رو سواالت جور این وقت اصال ها بعضی، ها دانشگاه نوع به برمیگرده هم دسته از سواالت این
 پرسند می سواالت این از دونه یه حتی

 مطالعه ش اختیاری هستش ولی اگر وقت دارید پیشنهاد می کنیم حتما مطالعه کنید و وقت زیادی هم نمیگیره ازتون :

 
 
 
 

 
 

 والیت فقیه و احکام 
 : دالیل عقلی اثبات والیت فقیه

 . ه ای برای تامین نیازهای فردی و اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج نیاز به حکومت داردالف( هر جامع

 
 . ب( حکومت ایده ال و مطلوب ترین شکل ان حکومتی است که در راس ان امام معصوم باشد و جامعه را اداره کند

 .ج( وقتی بدست اوردن ایده ال میسر نباشد باید نزدیک به ان انتخاب شود

 
ستگی های روحی و اخالقی به گونه ای که گرفتار هواهای د( ن شای شته و  سالم دا ست که علم به موازین فقهی و احکام کلی ا سی ا زدیک ترین کس ک

خورد با نفسانی نگردد و کارایی در مقام مدیریت جامعه که صفات درک سیاسی و اجتماعی یا همان بصیرت و آگاهی از مسایل بین الملل و شجاعت در بر
 . دشمنان داشته باشد

 
یامبر و ه( والیت بر اموال و نفوس مردم از شئئئون ربوبیت الهی اسئئت و تنها با ادن خداوند متعال مشئئروعیت می یابد و این حا از جانب خداوند به پ

ص سی که ا صوم محرومند خداوند متعال اجرای آنرا به ک ست و در زمانی که مردم از وجود رهبر مع شده ا ست که امامان داده  ست داده ا لح از دیگران ا
 . همان فقیه جامع الشرایط است

 :اجتهاد
پس از بکار بردن کوشش و توانایی در راه پی بردن و استخراج احکام و قوانین شرعی از منابع و ادله استنباط بویژه قران و احادیث معصومین که 

 . ی شودآموختن علوم اسالمی و سعی و تالش فراوان با عنایت الهی حاصل م

 :مرجع تقلید
 . به مجتهد جامع الشرایطی گفته می شود که نسبت به دیگران اعلم بوده و کتاب توضیح المسائل یا استفتتائات داشته باشد

 :شرایط مجتهد
 دانا-اعلم-شیعه دوازده امامی-حالل زاده–عاقل -بالغ-مرد-زنده–عادل 

 
 :راههای شناخت مجتهد

 مشهور اعلم بودن او و تشخیص عده ای از اهل علم-عالم عادل گواهی دو نفر-یقین خود انسان

 توجه مهم : 

،و کمترین اشتباه تهیه شده است که با اطالعات عمومی دینی و تاریخی و سیاسی که در ادامه می خوانید از آخرین منابع اینترنتی گرفته شده است
حتما از  شدید، دچار اشکال و شک احیانا صرفا جهت اطالع بیشتر شما عزیزان تهیه شده است،پس الزم است برای اطمینان بیشتر در مواردی که

و در این رابطه مسئولیتی نمی پذیریم.اطمینان حاصل کنید  و یامنابع دیگر نسبت به آن آشنایان و اطرافیان  
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 :راههای بدست آوردن فتوای مجتهد

 .شنیدن از یک نفر عادل که به گفته او اطمینان شود–دیدن در رساله مجتهد -شنیدن از دو نفر عادل-شنیدن از خود او

 
 :منابع اجتهاد

 معصوم ( سنت)روایات پیامبر و امامان –قران  –اجماع  –عقل 

 :مسائل تقلید
 . تقلید در فروع دین است و مسلمان باید به اصول دین یقین و اعتقاد داشته باشد و تقلید در اصول دین جایز نیست

 :فروع دین

 تبری-تولی -نهی از منکر –امربه معروف –جهاد –خمس –زکات -روزه–حج –ده مورد است: نماز  

 :اصول دین

عدل )صفت کمال است و خداوند تمام صفات کمال را داراست و از هر نقصی منزه است و ظلم و بدی  -ند عالم یکتاست( پنج مورد است : توحید )خداو
نبوت)با توجه به اینکه انسئئان خداجو اسئئت و درصئئدد تقرب به خداسئئت و احسئئاس راهنمایی داردو بدین جهت راهنمایی ها از جنس خود  -نمی کند(

لهی مبعوث شده و واسطه میان مردم وخداوند می باشد(امامت )باید ازطرف خداوند انتخاب شود چون حافظ و بیان کننده انسان که برای رساندن پیام ا
 دین است( معاد)وجود عالم آخرت(

 :پیامبران اولوالعزم
 .حضرت محمد )پیامبرانی که کتاب آسمانی دارند(-حضرت عیسی–حضرت موسی -حضرت ابراهیم-حضرت نوح

 

 :ولی فقیه فرق مجتهد با

ارتباط دارد  در مسائل فردی محض باید از فتوای مرجع تقلید پیروی کرد ولی در مسائل مربوط به اداره امور کشور اسالمی و اموری که به عموم مسلمانان
 .نظر ولی امر مسلمین باید اطاعت شود

 :انواع آبها
 ۳۷۷٫۴۱۹وجب و نیم یا  باشد( که به پنج قسم است : کر)هر بعد ظرف سهآب مطلا)آبی که مضاف ن–آب مضاف )آبی که آن را از چیزی بگیرند( 

 جاری)آبی که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد(-چاه-باران-قلیل)آبی که از زمین نجوشد و از کر کمتر است(–کیلوگرم( 

 :انواع نجاسات
عرق -فقاع)از جو گرفته می شودو به آن آبجو گفته میشود(-بشرا-کافر-خوک-سگ-خون-مردار-منی-غائط)مدفوع(-یازده مورد است: بول)ادرار(

 شترنجاست خوار

 :مطهرات
تبعیت)چیز نجس بواسطه پاک شدن چیز نجس -اسالم-انتقال-استحاله)عوض شدن جنس چیز نجس(-آفتاب-زمین-ده چیز نجاست را پاک میکند :آب

 ب شدن مسلمانغائ-استبراء حیوان نجاستخوار-برطرفشدن عین نجاست-دیگرپاک شود( 

 :شرایط صحیح وضو

ظئرف آب وضئو -ظئرف آب وضئو مبئاح باشئد-آب وضئو و محئل وضئو مبئاح باشد)غصئبی نباشئد(-مطلئا باشئد-سیزده چیز اسئت : آب وضئو پئاک
بقصئد قربئت باشئد )بئرای انجئام فرمئان -وقئت بئرای وضئو و نمئاز کئافی باشئد-اعضئاء وضئو موقئع شسئتن و مسئح پئاک باشئد-طال و نقره نباشد

اسئتعمال آب -اعمئال وضئو را خئود انسئان انجئام دهئد-کارهئای وضئو پشئت سئرهم انجئام شئود-وضو به ترتیب صحیح انجئام شئود-ند عالم(خداو
 .در اعضاء وضو مانعی برای رسیدن آب نباشد-برای او ضرر نداشته باشد

  :چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت

اگئر نذریاعهدیاقسئم خئورده -طئواف واجئب خانئه خئدا-سئجده و تشئهد فرامئوش شئده-بئرای نمازهئای واجئب بغیئر نمئاز میئتشش مورد اسئت: 
 .آب کشیدن قران نجس شده یا بیرون آوردن آن از مستراح-اگر نذرکرده جایی از بدن بخط قران برساند-باشد که وضو بگیرد
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 :مبطالت وضو

ست:بول شم نبیند و-باد معده و روده-غائط-هفت مورد ا سطه آن چ شنود خوابیکه بوا ستیو -گوش ن چیزهاییکه عقل را از بین می بردمانند دیوانگی و م
 .کاریکه برای آن باید غسل کرد-استحاضه زنان-بیهوشی

 :غسلهای واجب
 .بواسطه نذر و قسم واجب شود-استحاضه-مس میت-میت-نفاس-حیض–هفت مورد است:جنابت 

 
 :انواع غسل

 فعه زیر آب رود(ارتماسی)یکد-طرف چپ(-طرف راست-ترتیبی)سرو گردن

 
 :غسل میت

 آب خالص-آب مخلوط به کافور-سه غسل باید دهند:آب مخلوط به صدر

 
 :کفن میت

پیراهن)سر شانه تا نصف ساق پا(سرتاسری)بقدری که بستن دو سر آن ممکن -سه پارچه است : لنگ)ناف تا زانو و بهتر است از سینه تا روی پا برسد(
 ک طرف آن روی طرف دیگر بیاید(باشد و پهنای آن طوری باشد که ی

 
 :احکام حنوط

 .سر دو انگشت بزرگ پاهای میت کافور بمالند-سرزانوها-کف دستها-بعد از غسل واجب است میت را حنوط کنند یعنی به پیشانی

 :تیمم
از استمال آب بر جان –دزدو جانور  بواسطه پیری یا ترس از-در هفت مورد باید بجای غسل و وضو تیمم کرد:تهیه آب بقدر وضو یا غسل ممکن نباشد

غیر از آب یا ظرفی که -کسیکه بدن یا لباسش نجس است و آب به اندازه پاک کردن است-اگر آب به مصرف برسد خانواده از تشنگی بمیرند-خود بترسد
 .وقت بقدری تنگ است که نماز به قضا می رود-استعمال آن حرام است آب یا ظرف نباشد

 
 :بر آنها صحیح است چیزهایی که تیمم

 گل پخته مثل آجر و کوزه -سنگ-کلوخ–ریگ -خاک

 
 :دستور تیمم

کشیدن کف دست چپ -کشیدن هر دو دست به تمام پیشانی که از محل رویش موی سر تا ابروها-زدن کف دو دست به چیزهاییکه صحیح است-نیت
 .ت چپبه تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست بتمام پشت دس

 

 :نماز
 :نمازهای واجب

نماز -طواف خانه خدا)دو رکعتی(-میت)پنج تکبیر(-آیات)دو رکعت(-رکعت( ۴عشاء-رکعت ۳مغرب-رکعت ۴عصر-رکعت ۴ظهر-رکعت ۲نمازهای یومیه)صبح
 .نمازی که بواسطه نذر و قسم و عهد واجب می شود-قضای پدر و مادر بر پسر بزرگتر

 
 :شرایط لباس نمازگزار

 .اگر نمازگزار مرد است لباس او ابریشم خالص و طال بافت نباشد-از حیوان حرام گوشت نباشد-از اجزاء مردار نباشد-مباح باشد-دارد:پاک باشدشش شرط 

 
 :شرایط مکان نمازگزار
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شد شد-مباح با شد-بی حرکت با شد که ر-سقف آن کوتاه نبا ست بگونه ای تر نبا شد و یا اگر نجس ا طوبت آن به بدن یا لباس مکان نمازگزار نجس نبا
 .جای پیشانی نمازگزار از جای زانوهای او بیش از چهار انگشت بسته بلندتر نباشد-نمازگزار برسد ولی محل پیشانی باید حتما پاک باشد

 
 :واجبات نماز

 .مواالت)پی در پی بودن اجزاء نماز(-ترتیب-سالم-تشهد-دکر-قرائت-سجود–رکوع-تکبیره االحرام )اهلل اکبردراول نماز(-قیام)ایستادن(–یازده تاست :نیت

 :ارکان نماز
 .سجود–رکوع -قیام در اول نمازو قیام متصل به رکوع-تکبیره االحرام-پنج مورد است که اگر کم یا زیاد شود نماز باطل است :نیت

 :مبطالت نماز

شرطهای نماز و نمازگزار در بین نماز از بین برود)بفه ست:یکی از  ست(دوازده مورد ا صبی ا ضو را باطل می کند پیش -مد مکانش غ در بین نماز چیزی که و
برای کار -عمدا با صدا بخندد-عمدا کلمه ای یا سخنی بگوید-پشت بقبله یا انحراف از جهت قبله کند-بعد از حمد آمین بگوید-دستها را روی هم بگذارد-آید

 .ارکان نماز کم یا زیاد شود-خوردن و آشامیدن-ا پریدن(هو –صورت نماز بهم بخورد)دست زدن -دنیا عمدا با صدا بگرید

 :شکیات نماز

 
 :شکهای باطل

شماره رکعتهای نماز دو رکعتی  ست:در  شت مورد ا سه رکعتی–ه شماره رکعتهای نماز  شتر-در  شک کند که یک رکعت خوانده یا بی در -در نماز چهار رکعتی 
شک بین سه و شش یا سه -شک بین دو و پنج یا دو و بیشتر از پنج-دو رکعت خوانده یا بیشتر نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجده دوم شک کند

شش  شتر از  ست –و بی سجده دوم یا –شک در رکعتهای نماز که نداند چند رکعت خوانده ا شش )چه بیش از  شتر از  شش یا چهارو بی شک بین چهار و 
 .بعد آن(

 
 :شکهایی که نباید اعتنا کند

شک امام در شماره رکعتهای نمازدر صورتیکه -کثیرالشک-بعد از گذشتن وقت نماز-بعد از سالم نماز-:در چیزی که محل آن گذشته است شش مورد است
 در نمازهای مستحبی -شک ماموم در صورتیکه امام شماره رکعتهای آنرا بداند-ماموم شماره آنها را بداند

 

 
 :شکهای صحیح

 چهار رکعتی شک کند باید انجام دهد : نه مورد است که اگر در نمازهای

بعد از سر برداشتن از سجده دوم شئک کنئد دو رکعئت خوانئده یئا سئه رکعئت کئه بنئا را بئر سئه گذاشئته و یئک رکعئت دیگئر مئی خوانئد و بعئد از 
 نماز یک رکعت احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد

م بایئد بنئا را بئر چهئار گذاشئته و تمئام کنئد و بعئد از نمئاز دو رکعئت نمئاز احتیئاط ایسئتاده شک بین دو و چهار بعد از سئر برداشئتن از سئجده دو -
 بجا آورد

شک بین دو و سئه و چهئار بعئد از سئر برداشئتن از سئجده دوم کئه بنئا را بئر چهئار گذاشئته و بعئد از نمئاز دو رکعئت احتیئاط ایسئتاده و بعئد دو  -
ل یئا پئیش از سربرداشئتن از سئجده دوم یکئی از ایئن سئه شئک پئیش آیئد میتوانئد نمئاز را رهئا کنئد رکعت نشسته بجا آورد .)اگر بعد از سئجده او

 و دوباره بخواند(

شئک بئین –شک بین چهار و پنج بعئد از سئر برداشئتن از سئجده دوم کئه بنئا را بئر چهئار گذاشئته و تمئام کنئد و بعئد دو سئجده سئهو بجئا آورد  -
 بنا را بر چهار گذاشته و تمام کند و بعد یک رکعت احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخواندسه و چهار در هر جای نماز باشد باید 

 شک بین چهار و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تمام کند و یک رکعت احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخواند -

 دو رکعت احتیاط ایستاده بجا آورد شک بین سه و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تمام کند و -
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 شک بین سه و چهار و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تمام کند و بعد دو رکعت احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته بجا آورد -

 . شک بین پنج و شش در حال ایستاده که باید بنشیند و تمام کند و دو سجده سهو بجا آورد – 

 :نماز احتیاط

ز سالم فورا نیت کئرده و تکبیئر بگویئد و حمئد را خوانئده بئه رکئوع رود و دو سئجده نمایئد اگئر یئک رکعئت اسئت تشئهد و سئالم بگویئد ولئی بعد ا
اگر دو رکعئت اسئت بعئد از سئجدتین یئک رکعئت دیگئر خوانئده و تشئهد و سئالم مئی گویئد .)نمئاز احتیئاط سئوره و قنئوت نئدارد و بایئد آهسئته 

 خوانده شود(

 
 :سجده سهو

در نمئاز چهئار رکعتئی -یئک سئجده را فرامئوش کنئد-برای سه چیز بعد از سئالم انسئان بایئد دو سئجده سئهو نمایئد :در بئین نمئاز سئهوا حئرف بزنئد
در جاهاییکئه احتیئاط واجئب اسئت سئجده سئهو بجئا آورد :در جائیکئه کئه ) –بعد از سئجده دوم شئک کنئد چهئار رکعئت خوانئده یئا پئنج رکعئت 

تشئهد را فرامئوش کنئد اولقضئای تشئهد فرامئوش شئده را انجئام مئی دهئد و بعئد سئالم داده و سئجده سئهو –هوا سئالم دهئدنباید را سالم دهد س
 .انجام می دهد (. احتیاط مستحب است برای نشستن و ایستادن بی جا بلکه برای هر زیادی و نقصی در نماز سجده سهو بجا آورد

 
 :نحوه انجام سجده سهو

نیت سجده سهو کند و پیشانی را بر چیزهایی که سجده بر آن صحیح است گذاشته و بگوید بسم اهلل و باهلل السالم علیک ایها النبی بعد از سالم نماز فورا 
م د و تشهد و سالو رحمه اهلل و برکاته یا بسم اهلل و باهلل اللهم صلی علی محمد و آل محمد و بعد باید بنشیند و دوباره سجده رود و دکر بگوید و بنشین

 .دهد

 

 
 :نماز مسافر

 برای شکسته خواندن نمازهای چهار رکعتی در مسافرت هشت شرط وجود دارد :

 کیلومتر (یا جایی که مسافرت می کند بیش از ده روز نماند ۴۵سفر کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد)حدودا  -

 از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته است – 

 گردددر بین راه از قصد خود برن -

 پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود نگذرد -

 برای کار حرام و معصیت سفر نکند -

 از صحرا نشینهائی نباشد که در بیابانها گردش می کنند -

 به حد ترخص برسئد یعنئی از وطئنش یئا جئایی کئه قصئد کئرده ده روز در آنجئا بماندبقئدری دور شئود کئه دیئوار شئهر را-شغل او مسافرت نباشد – 
 .نبیندو صدای ادان آنرا نشنود

 
 :شرایط امام جماعت

 نمازش صحیح باشد.) برای نماز جماعت حداقل باید دو نفر باشد یکی امام یکی ماموم( –مومن  -حالل زاده-عادل-شیعه دوازده امامی-عاقل–بالغ 

 
 :شرایط نماز جماعت

 باالتر نباشدجایگاه امام از جایگاه مامومین -ماموم از امام جلوتر نایستد -

 فاصله امام و ماموم و فاصله صفها زیاد نباشد)بیش از یک گام نباشد( -
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 بین امام و ماموم و همچنین بین صفها مانعی مانند دیوار یا پرده نباشد)نصب پرده بین مردها و زنها مانعی ندارد( -

 .گفتن تکبیره االحرام ماموم بعد از امام -

 
 :نماز جمعه

وم دو رکعت است و دو خطبه دارد که قبل از نماز توسط امام جمعه ایراد می شود .مستحب است در رکعت اول بعد از حمد سوره جمعه و در رکعت د
قل تعداد افراد پنج نفر است یک امام بعد از حمد سوره منافقون خوانده شود .دو قنوت دارد در رکعت اول قبل از رکوع و در رکعت دوم بعد از رکوع)حدا

 .جمعه و چهار ماموم (

 
 :موارد واجب شدن نماز آیات

 .رعد و برق و وزیدن بادهای زرد و سرخ و سیاه در صورتی که بیشتر مردم بترسند-کسوف)خورشید گرفتگی(-خسوف )ماه گرفتگی(-زلزله

 
 :دستور نماز آیات

انسئئان بعئد از نیئت تکبیئئر بگویئد و یئک حمئد و سئئوره بخوانئد بئاز بئئه رکئوع رود و بعئد از بلنئئد  دو رکعئت اسئت در هئر رکعئئت پئنج رکئوع دارد و
شدن دوباره حمئد و سئوره بخوانئد و بئه رکئوع رود تئا بعئد رکئوع پئنجم دو سئجده نمایئد و برخیئزد و رکعئت دوم را بخوانئد و تشئهد داده و سئالم 

کئرده و بعئد از حمئد اول قسئمت اول سئوره خوانئده شئده و برکئوع رود و قسئمت دهد .) می شود بجای حمد و سئوره یئک سئوره را پئنج قسئمت 
دوم سوره را خوانده و برکئوع رود و همئین طئور تئا رکئوع پئنجم تمئام شئود و دو سئجده نمایئد و ماننئد رکعئت اول رکعئت دوم را بخوانئد و تشئهد 

 و سالم دهد (

 
 :نماز عید

بلند شدن آفتاب بهتر است خوانده شود و دو رکعت است که در رکعت اول بعد از حمد و سوره پنج تکبیر که همان نماز عید قربان و فطر است که بعد از 
وم بعد از حمد و بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تکبیر گفته و به رکوع رود و سئئجدتین را بجا آورده و برخیزد و در رکعت د

سالم دهد ) اللهم اهل الکبریاء و سوره چهار تکبیر که بعد  شهد و  سجده نماید و ت از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بخواند و به رکوع رفته و دو 
 .…(العظمه و 

 
 :نماز شب

یک رکعت به نیت نافله  –دو رکعت به نیت نافله شفع  -یازده رکعت است: هشت رکعت بصورت چهار تا دو رکعتی مانند نماز صبح با نیت نافله شب
 .وتر

 :نماز میت
 .پنج تکبیر دارد که بعد از نیت باید تمام نمازگذاران بگویند

 
 :نماز وحشت

ت است که در رکعت اول بعد از حمد یکمرتبه ایت الکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره درشب اول قبر برای میت خوانده می شودو دو رکع
 .قدر

 :چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است
-تربیت سید الشهداء–سنگهای معدنی مانند سنگ مرمر و سنگ سیاه –بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید مانند درخت،برگ درخت 

 کوزه گلی –آجر -سنگ گچ–نگ آهک س

 
 :سجده واجبه قرآن

 فصلت-سجده–علا –نجم 

 
 :مبطالت روزه : نه مورد است

https://iranestekhdam.ir/
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رساندن -دروغ بستن بخدا و پیغمبر و امامان معصومین-استمناء)انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون بیاید(-جماع)نزدیکی(-خوردن و آشامیدن
 .قی کردن)استفراغ(-اماله کردن با چیزهای روان-باقیماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا ادان صبح-مام سر در آبفرو بردن ت-غبار غلیظ به حلا

 
 :کفاره روزه

دو ماه روزه گرفتن که سی و یک روز -که روزه بدون عذر باطل شده است باید قضای آنرا بجا آورده و یکی از این کارها را انجام دهد :آزاد کردن یک برده
 .گرم است که گندم یا جو و مانند اینها باید بدهد( ۷۵۰سیر کردن شصت فقیر یا دادن یک مد طعام به هرکدام از آنها)مد طعام -پی درپی باشدآن 

 
 :روزه های حرام

 . رد حرام می باشئئدروزه عید فطر و قربان حرام اسئئت و روزی را که انسئئان نمی داند آخر شئئعبان اسئئت یا اول رمضئئان اگر بنیت اول رمضئئان روزه بگی
که روزه مواردی که انسان اگر چه روزه نیست مستحب است از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری کند: شش مورد است :کسی که در سفر کاری را 

سد  سد–را باطل می کند انجام داده ولی پیش از ظهر به وطنش بر سافری که بعدازظهر به وطنش می ر ضی که پیش از -م شودو کاری که مری ظهر خوب 
کافری که در روز ماه رمضان -زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود-مریضی که بعدازظهر خوب شود -روزه را باطل می کند انجام داده باشد

 .مسلمان شود

 
 . درت و مانند اینها-نجبر–کشمش -خرما-جو–مقدار زکات فطریه و جنس آن : برای هر نفر یک صاع )تقریبا سه کیلو( و گندم 

 :فرق خمس و زکات
 .زکات جزء اموال عمومی جامعه اسالمی محسوب می شود ولی خمس از مالیاتهایی است که مربوط به حکومت اسالمی و برای مخارج آن است

 :خمس

سالمی و توزیع عادالنه ثروت و تق شکالت مالی امت ا ست بمنظور رفع م سالمی ا سالمی در هفت مورد یکی از انواع مالیاتهای ا ویت بنیه مالی حکومت ا
مال حالل -گنج)نصاب آن همان نصاب معدن است(-مثقال معمولی طال( ۱۵مثقال معمولی نقره یا  ۱۰۵معدن)نصاب آن –واجب می شود: منفعت کسب 

نخود طال  ۱۸یا بدست می آید)قیمت آن به جواهری که بواسطه غواصی یعنی فرو رفتن در در -مخلوط به حرام)اگر صاحب مال حرام و مقدارش را نداند(
 .زمینی که کافر دمی از مسلمان بخرد-غنیمت جنگی-برسد(

 
 خمس برای بعضی مورد الزم نیست:

 مهریه ای که زن می گیرد-اگر غیر از کسب مالی بدست آورد مانند چیزی به او ببخشند 

 ارثی که به انسان می رسد-

 و صدقه مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید مالی را که فقیر بابت خمس و زکات -

 .از کافر یا کسیکه به دادن خمس عقیده ندارد -

 
باید دو قسمت کرد:نصف آن سهم امام زمان است که باید به مرجع تقلید یا نماینده او بدهد و نصف دیگرکه سهم سادات است را بنابر مصرف خمس : 

 .د به سید فقیر یا سید یتیم یا سیدی که در سفر درمانده است بدهنداحتیاط واجب باید با اجازه مرجع تقلی

-کشمش)هنگام بستن دانه های انگور(-خرما)هنگام زرد یا قرمز شدن(-جو)وقت بستن دانه(-برای نه چیز واجب است: گندم)وقت بستن دانه( :زکات
 که یازده ماه مالک آن باشد(گوسفند.) در صورتی -گاو-شتر-نقره)سکه خورده باشد(-طال)سکه خورده باشد(

 

مسکین و آن کسی که از فقیر سخت -در هشت مورد می توان بمصرف رساند: فقیر و آن کسی که مخارج سال خود و خانواده اش را ندارد:مصرف زکات
می آورند یا در جنگ به مسلمانان کمک  کافرهایی که اگر به آنها زکات برسد به دین اسالم روی-نایب امام که مامور است زکات را جمع کند-تر می گذراند

ابن السبیل -فی سبیل اهلل یعنی کاری که منفعت عمومی دارد-بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد-خریداری بنده ها و آزاد کردن آنها-می کنند
 .یعنی کسی که در راه مانده است
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 سواالت سیاسی -

 :قانون اساسی
مقررات کلی است که شکل حکومت ، اصول بنیادین آن،سازمان عالی قوای حاکم بر کشور و ارتباط آنها با یکدیگر و وظایف و اقتدارات  مجموعه قوائد و

 . آنها و همچنین حقوق و آزادی های افراد را در مقابل حکومت مشخص می نماید

 
 :ویژگیهای قانون اساسی

سئاختار عئالی سئازمان قئوای حئاکم -بنیئان اصئول بنیئادین نظئام )خئدای یکتئا( -ی اسئالمی(تعیین شئکل حکومئت)مثال جمهئور -کلی بودن مقررات
مسئاوی حقئوق ملئت ایئران در  -تعئیین حقئوق و آزادیهئای افئراد )آزادی تئوام بئا مسئئولیت در برابئر خئدا-قضئائیه(–مجریئه  –بر کشور)قوه مقننه 

 برابر قانون و حمایت یکسان قانون (

 
 :روشهای انتخاب رهبر

 
 ست(احراز صالحیت و تعیین رهبر بطور مستقیم توسط مردم )که تنها برای رهبری حضرت امام خمینی اعمال شد و پس از آن این روش امکان پذیر نی

مسائل  احراز و تعیین رهبر توسط خبرگان رهبری) درباره همه فقهای واجد شرایط بررسی و مشورت می کنند و اعلم ترین به احکام و موضوعات فقهی و -
 سیاسی و اجتماعی و دارای مقبولیت عامه تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند (
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 :شرایط رهبری

سالم از منابع فقهی( ستخراج احکام ا شد تا ظلم را از غیر -صالحیت علمی الزم برای افتاء در ابواب مختلفه فقه)توانایی ا عدالت و تقوای الزم )باید عادل با
شرافیت و آگاهی کامل به شرایط و -با تقوا باشد و از انجام معاصی بویژه گناهان کبیره بپرهیزد( آن تشخیص دهد، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی )ا

شئئجاعت)در مقابله با -تدبیر )توانایی برای حل مسئئائل و مشئئکالت(-اوضئئاع جامعه و درک معضئئالت و مشئئکالت اجتماعی و هدایت جامعه از بحرانها (
 .قدرت کافی برای رهبری )توانایی جسمانی است(-مدیریت)علم اداره امور و قدرت مدیریت را داشته باشد(-درت نمایی های دشمنان(تهدیدات و ق

 
 :وظایف و اختیارات رهبر

صلحت نظام شخیص م شورت با مجمع ت سالمی ایران پس از م ستهای کلی نظام جمهوری ا سیا ستهای کلی نظا-تعیین  سیا سن اجرای  –م نظارت بر ح
سی  سلح  –فرمان همه پر سیج نیروها  –فرماندهی کل نیروهای م صلح و ب سه گانه  –اعالن جنگ و  ضالت  –حل اختالف و تنظیم روابط قوای  حل مع

عزل رئیس  –امضئئاء حکم ریاسئئت جمهوری پس از انتخاب مردم  –نظام که از طریا عادی قابل حل نیسئئت از طریا مجمع تشئئخیص مصئئلحت نظام 
سالمی بر عدم کفایت وی جمهور با د شورای ا شور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس  شور پس از حکم دیوان عالی ک صالح ک  –ر نظر گرفتن م

ضائیه  شنهاد رئیس قوه ق سالمی پس از پی شورای نگهبان،  –عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین ا ستیفای : فقهای  صب و عزل و قبول ا ن
شترک عالی تری ستاد م سالمی ایران، رئیس  سیمای جمهوری ا صدا و  سازمان  ضائیه( ، رئیس  ضائیه )رئیس قوه ق سپاه  –ن مقام قوه ق فرمانده کل 

فرماندهان عالی نیروی نظامی و انتظامی)نیروی زمینی و هوایی و دریایی ارتش و سپاه ، جانشین فرماندهی سپاه ، فرمانده  –پاسداران انقالب اسالمی 
 .نیروی انتظامی (کل 

 
 :شرایط برکناری رهبر

 . معلوم شود از قبل برخی از خصوصیات را نداشته است –یکی از شرایط و خصوصیات رهبری را از دست دهد  –ناتوان در انجام وظایف قانونی خود 

 

 
 :وظایف دولت

وقئئف خئئود بئئرای خئئدمت بئئه مئئردم و  –ن اساسئئی پاسئئداری از قئئانو –پاسئئداری از نظئئام جمهئئوری اسئئالمی  –پاسئئداری از مئئذهب رسئئمی کشئئور 
اسئتعانت از خئدا در انجئام  –حراسئت از مرزهئا و تمامیئت ارضئی  –پشئتیبانی از حئا و گسئترش عئدالت  –اعتالی کشور و تئرویج دیئن و اخئالق 

جلئئوگیری از ربئئا خئئواری و  –پاسئئخگو بئئودن در مقابئئل ملئئت و رهبئئر و مجلئئس  –پیئئروی از پیئئامبر و ائمئئه اطهئئار در نگهئئداری از امانئئت  –وظئئایف 
 – فراهم کردن امکان اشتغال و کار –پاسداری از حقوق زنان و حمایت از آنان  –رشوه و اختالس 

 
 :خصوصیات رئیس جمهور

ایرانئی االصئل  –سئال و حئا انتخئاب یکبئار دیگئر توسئط مئردم و دومئین مقئام عئالی کشئور( رجئال مئذهبی و سیاسئی  ۴)توسط مردم و به مدت 
معتقئد بئه  –معتقئد بئه مبئانی جمهئوری اسئالمی ایئران  –مئومن  –امانئت و تقئوی  –دارای حسئن سئابقه  –مدیر و مئدبر  -ی تابعیت ایراندارا –

 مذهب رسمی کشور

 
 :وظایف و اختیارات رئیس جمهور

ساسی  امضاء قراردادهای بین  –ابل مجلس مسئولیت اقدامات وزیران در مق –نصب و عزل وزیران  –ریاست هیات وزیران  –مسئولیت اجرای قانون ا
شورها  –المللی  سایر ک سفرای  سفیران به خارج و دریافت اعتبارنامه های  شورای عالی امنیت ملی  –اعزام  ست  شورای انقالب فرهنگی  –ریا ست   –ریا

امضاء  –های بدون وزیر برای مدت سه ماه تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه  –مسئولیت اجرای فرمان رهبری در زمینه بازنگری در قانون اساسی 
 درخواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس –پیشنهاد توقف انتخابات  –پیشنهاد همه پرسی  –اعطای نشان های دولتی  –مصوبات مجلس 

 
 :وظایف اصلی نمایندگان

ین ، قوانینی که جنبه تصویبی دارند :قانون بودجه،عهدنامه نفر( قانونگذاری )پیشنهاد و پیش نویس قوان ۲۹۰سال و به تعداد  ۴توسط مردم و به مدت  )
های  ها و قراردادهای بین المللی ،تغییر خطوط مرزی،حالت فوق العاده و محدودیت های ضروری کشور در شرایط اضطراری نظیر جنگ ،اخذ وام و کمک

و یا ارجاع به دعاوی مالی دولت به داوری در صورتی که طرف دعوا خارجی مالی ،استخدام کارشناسان خارجی ،انتقال بناها و اموال دولتی ،صلح دعاوی و 
نظارت مجلس )نظارت بر تشکیل  –تفسیر قانون عادی  –باشد، قرض یا استقراض یا کمک بالعوض،فروش یا انتقال به غیر نفایسی که منحصر نباشند( 
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ر و سوال و استیضاح ،رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه ،حا تحقیا و دولت با رای اعتماد به وزراء ،نظارت بر عملکرد دولت از طریا تذک
 .تفحص در تمام امور کشور(

 
 :زمان تعویا انتخابات مجلس

 تایید شورای نگهبان –تصویب سه چهارم نمایندگان  –پیشنهاد رئیس جمهور  –بروز جنگ و اشغال بخشی از کشور 

 
 :شورای نگهبان

داری از احکئام اسئالمی و قئانون اساسئی از نظئر عئدم مغئایرت مصئوبات مجلئس شئورای اسئالمی بئا آنهئا شئورایی بئه نئام شئورای به منظئور پاسئ
نگهبان )شش نفر توسئط رهبئر بصئورت مسئتقل و شئش نفئر توسئط مجلئس شئورای اسئالمی بئا معرفئی قئوه قضئائیه بئه مئدت شئش سئال( بئا 

آگئاه بئه مقتضئیات زمئان و مسئائل روز کئه توسئط رهبئر انتخئاب مئی شئوند و شئش نفئر دیگئر  دوازده نفر که ، شئش نفئر آنهئا از فقهئای عئادل و
حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقئدانان مسئلمانی کئه بئه وسئیله رئئیس قئوه قضئائیه بئه مجلئس شئورای اسئالمی معرفئی مئی 

 .شوند و با رای مجلس انتخاب می شوند

 

 
 :وظایف شورای نگهبان

دم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی و قوانین و مقررات موضوعه کشور با احکام اسالمی با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص تشخیص ع
ست  شورای نگهبان ا ضای  سی بر عهده همه اع سا ست جمهوری ،  –عدم تعارض و تطبیا آنها با قانون ا نظارت بر انتخابات )مجلس خبرگان رهبری ، ریا

 . تفسیر قانون اساسی –نظارت بر همه پرسی  –ی اسالمی ( مجلس شورا

 
 :وظایف قوه قضائیه

سال و عالی ترین مقام قضایی کشور می باشد ( رسیدگی و صدور حکم  ۵)توسط رهبری یک مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر به مدت 
 –ومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند در مورد تظلمات ،تعدیات ،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خص

کشف جرم ،تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود  –نظارت بر حسن اجرای قوانین  –احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع 
 ی از وقوع جرم و اصالح مجرمیناقدام مناسب برای پیشگیر  –و مقررات مدون جزایی اسالم 

 
 :وظایف رئیس قوه قضائیه

استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و  –تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی  –ایجاد تشکیالت الزم در دادگستری  –اداره امور قوه قضائیه 
صب آنها  شنهاد عفو و یا تخفیف مجازات مجرمان  –ن صد –پی صی جهت ت شخ ستری معرفی  سیدگی به دارایی های مقامات  –ی مقام وزارت دادگ ر

 پیشنهاد اعضای حقوقدان شورای نگهبان –تعیین نماینده در صدا و سیما  –سیاسی 

 
 :سازمان و ارگانهای زیر نظر قوه قضائیه

توطئه  –مقام بنیان گذار و مقام معظم رهبری توهین به  –دادسئئراها و دادگاهها)کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افسئئادفی االرض 
دیوان  – –جرایم مربوط به موادمخدر و قاچاق  –جاسوسی به نفع اجانب  –علیه نظام یا اقدام مسلحانه ،ترور و تخریب موسسات بمنظور مقابله با نظام 

با مشورت  –به تخلف رئیس جمهور و صدور حکم درباره آن  رسیدگی –عالی کشور)نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی 
دیوان عدالت اداری)رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی  –سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد بالمانع است(  ۵قضات دیوان به مدت 

سازمان بازرسی  –ت و نهادهای انقالبی و موسسات وابسته به آنها( اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شرکتهای دولتی ،شهرداری ها ، تشکیال
 سازمان پزشکی قانونی –سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  –سازمان زندانها و اقدامات امنیتی و تربیتی  –سازمان قضایی نیروهای مسلح  –کل کشور 

 
 :وظایف شورای عالی امنیت ملی

هماهنگی فعالیتهای سیاسی ، اطالعاتی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی  –ب اسالمی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی پاسداری از انقال –تامین منافع ملی 
تعیین سیاستهای  –بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی  –در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی 

 . محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری دفاعی و امنیتی کشور در
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 :اعضای شورای عالی امنیت ملی

دو نماینده به انتخاب  –مسئول امور برنامه و بودجه  –رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح  –)به ریاست رئیس جمهور( روسای قوای سه گانه 
 . ورد وزیر مربوطه و عالی ترین مقام ارتش و سپاهحسب م –رهبری وزرای امور خارجه و اطالعات و کشور 

 
 : وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

ارائه نظر مشورتی در مورد سیاستهای کلی نظام و بازنگری  –حل معضالت نظام با پیشنهاد راه حل به رهبر  –حل اختالف میان مجلس و شورای نگهبان 
تصویب مصوبات شورای موقت  –ب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری انتخا –یا اصالح یا تتمیم قانون اساسی به رهبر 

 رهبری

 
 : اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

)رئیس مجمئع توسئط رهبئر انتخئاب مئی شئود ( اعضئای ثابئت : رئئیس جمهئور ،رئئیس مجلئس ،رئئیس قئوه قضئائیه ،فقهئای شئورای نگهبئان و 
 . اعضئئئای موقئئئت : وزیئئئر یئئئا وزرایئئئی کئئئه موضئئئوع مئئئورد بحئئئث بئئئه حئئئوزه وظئئئایف آنهاسئئئت -بئئئرافئئئراد معرفئئئی شئئئده توسئئئط ره

 ۸۶سئال انتخئاب مئی شئوند و تعدادشئان فعئال  ۸وظایف مجلئس خبرگئان رهبئری متشئکل از فقیئه هئای واجئد شئرایط و توسئط مئردم و بمئدت 
فئر از اعضئای مجلئس خبرگئان در شئورای بئازنگری قئانون عضئویت پئنج ن –عئزل رهبئر  –نظئارت بئر رهبئری  –تعیین رهبئر …( نفراست با ریاست 

 اساسی

 
 :ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی

ده نفر به  –پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری  –اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام  –روسای قوای سه گانه  –اعضای شورای نگهبان 
 سه نفر از دانشگاهیان -ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی –از قوه قضائیه سه نفر  –سه نفر از هیات وزیران  –انتخاب رهبر 

 
 :مواردی که غیر قابل تغییر است

اداره امور  –والیت امر و امامت امت  –جمهوری بودن حکومت  –اهداف جمهوری اسالمی  –پایه های ایمانی  –محتوای مربوط به اسالمی بودن نظام 
 دین و مذهب رسمی –ای عمومی کشور با اتکاء به آر

 
 :اسامی چند مرجع تقلید

 ”لیست اسامی را بر حسب زمان و سال جستجو بفرمایید“

 
 : اسامی اعضای شورای نگهبان

 ”لیست اسامی را بر حسب زمان و سال جستجو بفرمایید“

 
 : اسامی وزراء

 ”لیست اسامی را بر حسب زمان و سال جستجو بفرمایید“
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 اطالعات و دانستنی های مهم دینی -

روز این واقعه میان الحجه، سالذی ۱۸پس از خود اعالم کرد. « ولی»ای میان مکه و مدینه است که پیامبر اسالم در حجةالوداع، علی را نام ناحیه غدیر خم:
 .شیعیان به عید غدیر خم شهرت دارد

گذارم یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و اهل بیت خودم. مادام که شما به این دو دست ها میمن در میان شما دو امانت نفیس و گرانب» حدیث ثقلین:
 «.شوندبیازند هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچ گاه از هم جدا نمی

 
بیت همان خانه کعبه در مکه بود. در تعبیر فوق  از دیدگاه تاریخی در پیش از اسالم و در اوایل اسالم، اهل بیت لقب قریش بود و منظور اصحاب کساء :

ه رواج یافت منظور از اهل بیت خانواده پیامبر و بطور خاص علی، فاطمه، حسن و حسین است. بدنبال این تعبیر احادیثی به نقل از محمد در مورد این آی
لیذهب هللا امبر مسلمانان، علی،فاطمه،حسن و حسین که آیه انما یرید ااز جمله حدیث پنج تن آل عبا. از دیدگاه شیعه اصحاب کساء عبارت اند از محمد پی

 عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا  )خداوند فقط میخواهد پلیدی وگناه را از شما اهل بیت دور کند و کامال شمارا پاک سازد(

 
این آیه درباره اصحاب کساء است. چنان که ابوسعید خدری از پیامبر از سوره احزاب قرآن کریم است. شیعیان معتقدند که  ۳۳بخشی از آیه  آیه تطهیر:

 .)ص( روایت کرد که فرمود این آیه درباره پنج تن: خودم، علی،فاطمه ،حسن و حسین است

 
آن به زبان عربی است که در ترین تفاسیر شیعی قرترین و مفصلالمیزان فی تفسیر القرآن که بیشتر به تفسیر المیزان شهرت دارد از جامع تفسیر المیزان:

 .استهخ. ش( نگاشته شده ۱۳۶۰ – ۱۲۸۱قرن چهاردهم هجری به قلم عالمه سید محمدحسین طباطبایی )

 
 َمجمُع الَبیان فی تفسیِر الُقرآن تفسیر قرآن توسط ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی )معروف به شیخ طبرسی( به زبان عربی است که به زبان مجمع البیان:

 .استرسی نیز ترجمه شدهفا

ای از دعاها، مناجات، زیارات، اعمال مخصوصه ایام سال و ماه و روزها است که به باور شیعیان از طرف پیامبر اسالم و ائمه شیعیان مجموعه مفاتیح الجنان:
 .استصادر شده و توسط شیخ عباس قمی جمع آوری و تدوین شده

 
است. موضوع عمده کتاب واقعه غدیر آن به زبان فارسی ترجمه شدهجلد به زبان عربی که تمامی جلد های ۲۰امینی در ست به قلم عالمه نام کتابی الغدیر:

ای علی بن ابی طالب را پس از خود به ای به نام غدیر پیامبر اکرم در خطبههجری در حج الوداع در نزدیکی برکه ۱۰خم به روایت اهل تسنن است. در سال 
روز بعد از واقعه غدیر میان مسلمین بر سر جانشین ]پیامبر[ اختالف  ۷۰کنند اما پس از رحلت محمد پیشوای مسلمین]امام[ به مردم معرفی می عنوان موال و

 ۳ه و پیروان یعافتاد. از آن تاریخ کسانی که به دستور پیامبر مبنی بر جانشینی ]امیرالمومنین علی[ اطاعت کردند و از علی و پسرانش پیروی کردند را ش
ثابت کردند که خلیفه قبل از علی ]ابابکر، عمر، عثمان[ را اهل تسنن ]سنت[ خواندند. عالمه امینی از شیعیان بوده و با استناد به کتب معتبر اهل سنت 
 خلیفه قبل ۳واقعه غدیر اتفاق افتاده و والیت مسلمین بعد از رسول خدا بر عهده علی بوده و نه 

اختصار ِبحاُراألنوار از بزرگترین منابع حدیث در تشیع به زبان عربی به تألیف عالمه مجلسی ار األنوار الجامعة لُدرر اخبار االئمة االطهار یا بهبح بحاراالنوار:
 .هجری( است ۱۰۳۷-۱۱۱۰)
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است. موضوع سال این کتاب را گردآوری کرده ۲۰ترین و معتبرترین کتب حدیثی شیعه اثر ثقةاالسالم کلینی است. وی در مدت یکی از مهم کتاب الکافی:

 :باشداین کتاب حدیث است که در سه بخش می
 اصول، شامل روایات اعتقادی
 فروع، حاوی روایات فقهی

 روضه، شامل احادیث متفرقه

 
و زبور آل محمد و اخت القران ای از دعاها و مناجات امام چهارم شیعیان، زین العابدین است. به انجیل اهل بیت مجموعه کتاب صحیفه سجادیه:

 . معروف است

 
طالب، امام اول شیعیان و خلیفه چهارم از خلفای راشدین در نگاه اهل سنت ها( علی ابن ابیها و اندرزهای )حکمتها، نامهای از خطبهمجموعه البالغه:نهج

البالغه عنوانی است که سید رضی برای و شریف رضی است. نهج البالغه، ابوالحسن محمد بن حسین موسوی معروف به سید رضیاست.گردآورنده نهج
 .استطالب برگزیدهها، و کلمات کوتاه و قصار علی بن ابیها و عهدنامهها و مواعظ، نامهمنتخبی از خطبه
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 مناسبتهای تاریخی -

اردیبهشت سالروز اعالم انقالب  ۲ –فروردین روز ارتش و نیروی زمینی  ۲۹ –ته ای فروردین روز ملی فناوری هس ۲۰ -فروردین روز جمهوری اسالمی ۱۲
اردیبهشت شهادت  ۱۲ –اردیبهشت روز ملی خلیج فارس  ۱۰ –اردیبهشت شکست حمله نظامی آمریکا به طبس  ۵ –فرهنگی و تاسیس سپاه پاسداران 

خرداد فتح خرمشهر در عملیات بیت  ۳ – هشت لغو امتیاز تنباکو به فتوای میرزا حسن شیرازیاردیب ۲۴ –استاد مرتضی مطهری و روز معلم و روز کار و کارگر 
 ۱۵ –خرداد رحلت امام خمینی و انتخاب ایت اله خامنه ای به رهبری  ۱۴ –خرداد روز مقاومت و پاسداری  ۴ –المقدس و روز مقاومت ،ایثار و پیروزی 

 ۱۱ –تن از یاران امام  ۷۲تیر شهادت آیت اله دکتر بهشتی و  ۷ –ز شهادت مصطفی چمران و روز بسیج اساتید خرداد رو ۳۱ –خرداد  ۱۵خرداد قیام خونین 
مرداد آغاز بازگشت آزادگان  ۲۶ –مرداد روز مقاومت اسالمی  ۲۳ –مرداد سالروز عملیات مرصاد  ۵ –تیر شهادت آیت اله صدوقی چهارمین شهید محراب 

شهریور روز شهادت رجایی و باهنر و روز مبارزه با  ۸ –شهریور آغاز هفته دولت  ۲ –کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه  مرداد ۲۸ –به میهن اسالمی 
شهریور  ۲۰ –شهریور وفات آیت اله طالقانی اولین امام جمعه تهران  ۱۹ –شهریور و گشتار جمعی از مردم بدست ماموران شاه  ۱۷شهریور قیام  ۱۷ –تروریسم 
مهر شهادت آیت اله اشرفی اصفهانی پنجمین  ۲۳ –شهریور آغاز جنگ تحمیلی و آغاز هفته دفاع مقدس  ۳۱ –ت آیت اله مدنی دومین شهید محراب شهاد

روز آبان روز تسخیر النه جاسوسی و روز مبارزه با استکبار جهانی و  ۱۳ –آبان شهادت آیت اله قاضی طباطبایی اولین شهید محراب  ۱۰ –شهید محراب 
 ۲۰ –آذر روز دانشجو  ۱۶ –آذر روز تصویب قانون اساسی  ۱۲ –آذر شهادت آیت اله مدرس و روز مجلس  ۱۰ –آذر روز بسیج مستضعفان  ۵ –دانش آموز 

ام خونین دی قی ۱۹ –دی روز بصیرت و میثاق با رهبری  ۹ –دی سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی  ۷ –آذر شهادت آیت اله دستغیب سومین شهید محراب 
بهمن قیام مردم  ۲۹ –بهمن پیروزی انقالب اسالمی و سقوط نظام شاهنشاهی  ۲۲ –بهمن بازگشت امام به میهن  ۱۲ –دی شهادت امیرکبیر  ۲۰ –مردم قم 

  . شدن صنعت نفت اسفند روز ملی ۲۹ –اسفند روز درختکاری  ۱۵ –اسفند روز احسان و نیکوکاری  ۱۴ –تبریز بمناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم 
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 سواالت مصاحبه عقیدتی سیاسی با جواب نمونه-

 امام ۱۲حضرت محمد و حضرت فاطمه و چهارده معصوم را نام ببرید؟  -1

 اول ربیع االول هجرت رسول اکرم ازمکه به مدینه استمبدا تاریخ هجری چگونه است؟  (۲

 ه نام مورچهسوره نمل بدارد؟ … کدام سوره دوبسم ا (۳

 سوره توبهندارد؟ … کدام سوره بسم ا (۴

 امام حسین وحمزه عموی پیامبرسید الشهید لقب چه کسی بود؟  (۵

 دراحدقبرحمزه درکجا وجود دارد؟  (۶

 توحید ، نبوت ، عدل ، امامت ، معاداصول دین را نام ببرید؟  (۷

 ، جهاد ، امربه معروف ، نهی ازمنکر، تبری و تولی حج نماز، روزه ، خمس ، زکات ،فروع دین را نام ببرید؟  (۸

 عدل وامامتاصول دین مذهب کدامند؟  (۹

 دشمن داشتن دشمنان خدا را گویندتبری چیست؟  (۱۰

 دوست داشتن دوستان خدا را گویندتولی یعنی چه؟  (۱۱

 پی درپی بودن اجزای نمازرا گویندمواالت یعنی چه؟  (۱۲

 قرآن واهل بیت که پیامبرآنها را نزد مردم به امانت گذاشت کتابحدیث ثقلین چیست؟  (۱۳

 پیامبردست علی را باال برد وگفت هرکسی که من سرپرست وموالی اوهستم علی هم موال وهم سرپرست اوهستآیه والیت چیست؟  (۱۴

 مرجع تقلید کیست؟ (۱۵

 ( ل وتبوکجنگ ) نهروان، جم ۳حضرت علی بعد ازپیامبردرچند جنگ شرکت کردنند؟  (۱۶

 همسرحضرت محمد )ص(عاشیه که بود؟  (۱۷

 ارثیه حضرت فاطمه که درآن سرزمین پنبه کاشته می شد وباغی بود که پیامبر ازیکی ازجنگها به غنیمت گرفته بودفدک چیست؟  (۱۹

 .کلمه دارد ۷۸سوره و ۱۱۴آیه و ۶۶۶۶حزب و  ۱۲۰جزء  ۳۰سال دارای  ۲۳درقرآن درچند سال نازل شد؟  (۲۰

 یاران حضرت علیجعفرطیار که بود؟  (۲۱

 فاطمه بنت اسدنام مادرحضرت علی که بود؟  (۲۲

 ابوطالبنام پدرحضرت علی که بود؟  (۲۳

 جمادی الثانی همزمان با والدت امام خمینی ۲۰والدت فاطمه درچه روزی است؟  (۲۴

 درکعبهحضرت علی درکجا بدنیا آمده است؟  (۲۵

 …آمنه و عبدا د چه بود؟نام پدرومادر حضرت محم (۲۶

 علی اکبر، علی اصغر، سکینه، امام سجاد، رقیه فرزندان امام حسین را نام ببرید؟ (۲۷

 جنگ صفین)معاویه( نهروان)خوارج(جنگهای امام علی با چه کسانی بود؟  (۲۸

 اکبرآغازوباسالم پایان می یابد… انمازباچه کلماتی آغازوبه پایان میرسد؟  (۲۹

 هارون رشیدم برمکیان درچه زمانی رخ داده است؟ قتل عا (۳۰

 ازپیامبرتا امام پنجمازیاران چه امامانی بود؟ … جابربن عبدا (۳۱

 ولی شماخداورسول خداست وکسانی که ایمان آوردندونمازمی خوانند ودرحال رکوع زکات پرداخت می کنندمعنی آیه والیت چیست؟  (۳۲

 وقتی حضرت محمد دعوت علنی شد وخویشاوندان خود دعوت کردحدیث یوم الداردرچه وقتی بود؟  (۳۳

 حجه الوداع درسال دهم هجرتحدیث غدیردرچه وقتی نازل شد؟  (۳۴

 حضرت فاطمه،ام البنی،ام السلمه،نام همسران حضرت علی را نام ببرید؟  (۳۵
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به برادرخود عقیل فرمودنند زنی پهلوان زاده،که ام اوپیدا کنند؟ بعدازوفات حضرت فاطمه امام علی به چه کسی فرمودنند یک زن باچه شرایطی برای  (۳۶

 البنی بود وابوالفضل را بدنیا آورد

 قبرستان بقیعقبرام البنی در کجاست؟  (۳۷

نام ابابیل  سالی که ابرهه با سپاهی به خانه کعبه حمله کرد که خانه کعبه راخراب کنند که خداوند پرندگانی بهسال عام الفیل چه سالی است؟  (۳۸

 فرستاد که لشگر ابرهه را نابود کرد

 امام ۱۲حضرت محمد و حضرت فاطمه و چهارده معصوم را نام ببرید؟  (۳۹

 حضرت محمد، حضرت علی وفاطمه، امام حسین، امام حسن پنج تن ال عبا را نام ببرید؟ (۴۰

 (ات( نوح)صحف( عیسی)انجیل( ابراهیم)زنوزحضرت محمد)کتاب قرآن( موسی)تور پیامبران الولعزم را نام ببرید؟ (۴۱

 هزار ۱۲۴چند پیغمبرداریم؟  (۴۲

 پیامبر ۲۷اسم چند پیامبر در قرآن آمده است؟  (۴۳

 کسانیکه که پیامبرندیدند ولی یاران ایشان را دیدندتابعین چه کسانی هستند؟  (۴۴

 یاران پیامبر درمدینهانصار چه کسانی هستند؟  (۴۵

 کسانیکه با پیامبربه مدینه هجرت کردنندانی هستند؟ مهاجرین چه کس (۴۶

 گروهی ازقریش که برای مبارزه ونبرد با پیامبرهم پیمان شدنداحزاب چه گروهی بودنند؟  (۴۷

 ؟ امیرالمومنینلقب امام علی)ع( چیست (۴۸

 مجتبیلقب امام حسن)ع( چیست؟  (۴۹

 سیدالشهدا لقب امام حسین)ع( چیست؟ (۵۰

 سجادین العابدین)ع( چیست؟ لقب امام ز  (۵۱

 باقرالعلوملقب امام محمد باقر)ع( چیست؟  (۵۲

 لقب امام جعفرصادق)ع( چیست؟ (۵۳

 لقب امام موسی کاظم)ع( چیست؟ (۵۴

 لقب امام رضا)ع( چیست؟ (۵۵

 امام جوادلقب امام تقی)ع( چیست؟  (۵۶

 امام هادی لقب امام نقی)ع( چیست؟ (۵۷

 کیلومتر ۳۶نمازشکسته است؟  چند فرسخ ازشهردورشویم (۵۸

 شعبان والدت امام حسین)ع( ۳روزپاسدارچه روزی است؟  (۵۹

 شعبان روزوالدت ابوالفضل ۴روز جانباز چه روزی است؟  (۶۰

 شعبان ۵والدت امام زین العابدین چه روزی است؟  (۶۱

 والدت امام مهدی)ع(شعبان چه روزی است؟  ۱۵ (۶۲

 شهادت امام حسن وحضرت محمد)ع(ست؟ صفرمصادف با چه روزی ا ۲۸ (۶۳

 شهادت امام رضا)ع(صفرمصادف با چه روزی است؟  ۳۰ (۶۴

 ساله بود ۳ حضرت رقیه درواقعه کربال چند ساله بود؟ (۶۵

 نمازوامربه معروف ونهی ازمنکرهدف ازواقعه کربالچه بود؟  (۶۶

احتیاط واجب آن است که حمد را آهسته  -۳سوره وقنوت ندارد  -۲به زبان آورد  نیت نمازرا نباید -۱نمازاحتیاط به چه صورتی خوانده می شود؟  (۶۷

 بخوانند

ادان گوعادل ووقت شناس باشد وصدای بلندی  -۳ادان واقامه  -۲نمازدرمسجد خواندشود  -۱مواردی که درنمازخواندن مستحب است رانام ببرید؟  (۶۸
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 داشته باشد

 شک درنمازمستحبی -نبایدبه آنها اعتناءکردکه عبارتنداز: الفشکهایی که  -۱شکیات نمازکدامند؟  (۶۹

 شک درنمازجماعت -ب

 شک درچیزهایی که محل به جاآوردنش گذشته است -ج

درنمازهای چهاررکعتی) دررکعتهای نمازشک کنداصالنداندچند  -شک درنمازدورکعتی وسه رکعتی ب -شکهای که نمازرا باطل می کند که عبارتنداز: الف- ۲

رکعتی شک کند باید بالفاصله  ۴اگردرتعداد نماز -شکهای صحیح: الف -۳پیش ازسجده دوم شک کند(  -یک رکعت خوانده یا بیشتر -عت خوانده استرک

بیشترگذارده  اگردرنمازچهاررکعتی به یک ازدویقین پیدا نکرد بنا را به رکعت -فکرکند اگربه یکی یقین پیدا کرد همان را می خواند ونمازرا تمام می کند ب

ده اگربعد ونمازرا تمام می کند ممکن است کمتردرست باشد به تعداد رکعتهای که نمازنخوانده نمازاحتیاط بخواند تا یقین کند نمازرا درست انجام دا

عد ازنمازیک رکعت نمازاحتیاط میگذارد ویک رکعت دیگرمی خواند ونمازرا تمام می کند وب ۳رکعت بنا را بر ۳رکعت خوانده یا  ۲ازسجده دوم شک کند که 

گذاشته وبعد دورکعت نمازاحتیاط ایستاده وبعد دورکعت نمازاحتیاط یشسته  ۴بنا بر ۴و۳و۲ایستاده یا دورکعت نمازاحتیاط نشسته میخواند درشک بین 

 می گذارد وبعد ازنمازیک رکعت نمازاحتیاط ایستاده می خواند ۴و۳می خواند درشک بین 

 

درحالت نشیته باید بعد  ۵و۴دربین نمازسهوأ حرفی بزند ) درشک بین  -۲یک سجده رافراموش کند  -۱ مواردی خوانده می شود؟ سجده سهودرچه (۷۰

 فراموش کرده سالم بدهد -۲تشهد را فراموش کند  -۱ازسالم سجده برویم( درچه صورت احتیاط واجب است؟ 

وبا …نیت سجده سهوکند وپیشانی را برچیزی که سجده صحیح است بگذارد وبگوییم بسم ابعد ازسالم نماز سجهده سهوچگونه خوانده می شود؟ (۷۱

 الهم صلی علی محمد وآل محمد ودوباره برود سجده وسپس بعد ازخواندن تشهد، سالم بدهد…ا

 کسی که گناه کبیره نداشته باشدعادل چه کسی است؟  (۷۲

را قبل ازامام بگوید احتیاط واجب آن است که تکبیره امام تمام نشده تکبیرنگوید ومکروه است  مأموم نباید تکبیره االحراموظیفه مأموم چیست؟  (۷۳

 مأموم نمازرا طوری بگوید که امام بشنود

 

 دورکعت است وواجب نیست نمازظهررا بخواند وبجای دورکعت نمازدیگردوخطبه خوانده می شودنمازجمعه چند رکعت است وتوضیح دهید؟  (۷۴

 

دورکعت است ودوقنوت دارد وقنوت اول قبل ازرکوع اول وقنوت دوم بعد ازرکوع دوم است ومانند نمازصبح معه چگونه خوانده می شود؟ نمازج (۷۵

دورکعت ومستحب است حمد وسوره با صدای بلند خوانده شود ودررکعت اول بعد ازحمد سوره جمعه ودررکعت دوم پس ازحمد سوره منافقون خوانده 

 به ها باید سوره ای کوتاه ازقرآن خوانده شود. ومردم را به پرهیزگاری وتقوی ازگناهان دعوت کرد وحمد وثنا بخوانندمی شود. ودرخط

 

دورکعت است دززکعت اول پس ازحمد وسوره پنج تکبیردارد وبعد ازهرتکبیریک قنوت دارد و تکبیرپنجم نمازعید فطربه چه صورتی خوانده می شود؟  (۷۶

دوسجده ودررکعت دوم چهارتکبیردارد بعد ازهرتکبیریک قنوت دارد سپس بعد ازتکبیرچهارم رکوع ودوسجده وسپس تشهد وسالم دارد را گفته ورکوع و

 ووقت خواندن نمازازاول آفتاب روزعید تا ظهرودوخطبه دارد که بعد ازنمازایراد می گردد

 

 رعدوبرق -۴زمین لرزه  -۳کسوف  -۲خوسوف  -۱نمازآیات درچه مواردی خوانده می شود؟  (۷۷

 

دورکعت است ودرهررکعت پنج رکوع دارد وبعد ازتکبیروخواندن حمد آیه های یک سوره را به پنج قسمت تقسیم  نمازآیات چگونه خوانده می شود؟ (۷۸
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می رود وتاآخرعمر برانسان  می کند. یک آیه را خوانده به رکوع میروید وسپس بون خواندن حمد قسمت بعد ازآن سوره را می خواند وبه کوع پنجم

 .واجب است این نمازرا بخواند

 

کسی که یک نمازچهاررکعتی خوانده  -۳بعد ازنمازبفهمد نمازش باطل بوده  -۲وقت نمازگذشته باشد  -۱نمازقضا درچه مواردی خوانده می شود؟  (۷۹

 ونمیداند ظهربوده یا عصریا عشاء

 

 وغیره -۳نمازغفیله  -۲نمازشب  -۱ چندتا ازنمازهای مستحب را نام ببرید؟ (۸۰

 

 -۵رسیدن غبارغلیظ به حلا  -۴فروبردن تمام سردرآب  -۳دروغ بستن به خدا وپیامبر  -۲خودرن وآشامیدن  -۱ چه چیزهایی روزه را باطل می کند؟ (۸۱

 استمنا ماندن برجنابت -۶قی کردن 

 

 روزه به سبب نذرواجب -۴قضای پدربرپسربزرگتر  -۳قضا  روزه های -۲روزه ماه رمضان  -۱روزهای واجب کدامنند؟  (۸۲

 عید فطر، روزه مستحبی که فرزند سبب ادیت پدرومادرشود وپدرومادراونهی کرده باشندروزه های حرام؟  (۸۳

 روزعرفه، پنج شنبه وجمعه، میالد ومبعث حضرت پیامبر، عید نوروز، ماه رجب وشعبانروزه های مستحب؟  (۸۴

 العلا ۹۶النجم، سوره  ۵۳فضیلت، سوره  ۴۱سجده، سوره  ۳۲سوره سجده دارکدامنند؟ سوره های  (۸۵

مسافری که باید نمازشکسته بخواند نباید درسفرروزه بگیرد ولی باید قضای آن را بگیرد ولی کسی که شغل اوسفراست باید روزه را احکام مسافر؟  (۸۶

 کامل بگیرد ونمازرا کامل بخواند

 کیلو گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، درت ۳ یست؟زکات فطریه چ (۸۷

 فقیر ۶۰آزاد کردن یک برده یا دوماه روزه گرفتن ویا سیرکردن کفاره کسی که ازعمد روزه خود را قضا می کند چیست؟  (۸۸

ید روزه اوباطل است وباید روزه اگربعد ازظهرمافرت کند روزه اوصحیح است. اگرپیش ازادان مسافرت کند وقتی به حد رسحکم روزه مسافرچیست؟  (۸۹

ظهررسید روزه را بشکند وقبل رسیدن به حدی که روزه باطل میشود حا خوردن روزه را ندارد واگراین کارکرد باید کفاره بدهد، واگرازسفربرگشت اگربعد از

 ید قضای آن را بگیرداوباطل است ولی اگرقبل ازادان برسد روزه اوصحیح است واگرعمد کاری کند که روزه اوباطل شود با

 

به اندازه ای وقت تنگ است که بواسطه بجا آوردن بعضی مستحبات نماز اصلی مقداری ازآن قضا می شود نباید مستحبات احکام وقت نمازچیست؟  (۹۰

 .را انجام داد مثال با خواندن قنوت مقداری نماز قضا می شود نباید قنوت را خواند

 کردن قبله راهی وجود نداشت باید به هرچهارطرف نمازخواند اگربرای پیدااحکام قبله؟  (۹۱

 در اینترنت جستجو کنیدرئیس نظام تشخیص مصلحت؟  (۹۲

 در اینترنت جستجو کنیدرئیس قوه مجریه؟  (۹۳

 رئیسیآقای رئیس قوه قضائیه؟  (۹۴

 در اینترنت جستجو کنیدرئیس قوه مقنعه؟  (۹۵

 ترنت جستجو کنیددر اینسخنگوی هئیت دولت؟  (۹۶

 در اینترنت جستجو کنیدوزیرارشاد؟  (۹۷

 در اینترنت جستجو کنیدوزیرآموزش وپرورش؟  (۹۸

 در اینترنت جستجو کنیدوزیراطالعات؟  (۹۹

 در اینترنت جستجو کنیدوزیرجهاد گشاورزی؟  (۱۰۰
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 در اینترنت جستجو کنیدوزیر ارتباطات و فناوری اطالعات؟  (۱۰۱

 در اینترنت جستجو کنید؟  وزیر اقتصاد (۱۰۲

 در اینترنت جستجو کنیدوزیر امور خارجه ؟  (۱۰۳

 در اینترنت جستجو کنیدوزرات صنعت ؟  (۱۰۴

 در اینترنت جستجو کنیدوزارت بهداشت ؟  (۱۰۵

 در اینترنت جستجو کنیدوزیر تعاون ؟  (۱۰۶

 در اینترنت جستجو کنیدوزیر دادگستری ؟  (۱۰۷

 بانی نیروهای مسلح ؟ در اینترنت جستجو کنیدوزیر دفاع و پشتی (۱۰۸

 در اینترنت جستجو کنیدوزیر راهو ترابری ؟  (۱۰۹

 در اینترنت جستجو کنیدوزیر رفاه ؟  (۱۱۰

 در اینترنت جستجو کنیدوزیر علوم و تحقیقات و فناوری ؟  (۱۱۲

 در اینترنت جستجو کنیدوزیرکار؟  (۱۱۳

 ددر اینترنت جستجو کنیوزیرکشور؟  (۱۱۴

 در اینترنت جستجو کنیدوزیرمسکن ؟  (۱۱۵

 در اینترنت جستجو کنیدوزیرنفت ؟  (۱۱۶

 در اینترنت جستجو کنیدوزیر نیرو ؟  (۱۱۷

 در اینترنت جستجو کنیدسخنگوی سازمان ملل؟  (۱۱۸

 در اینترنت جستجو کنید استاندارتهران؟ (۱۲۲

 آقای جنتیرئیس شورای نگهبان؟  (۱۲۳

 در اینترنت جستجو کنیدای اسالمی؟ رئیس مجلس شور (۱۲۴

 قاضی طبازبائی… آیت ااولین شهید محراب چه کسی بود؟  (۱۲۵

 مدنی… آیت ادومین شهید محراب چه کسی بود؟  (۱۲۶

 دسقیب… آیت اسومین شهید محراب چه کسی بود؟  (۱۲۷

 صدوقی… آیت اچهارمین شهید محراب چه کسی بود؟  (۱۲۸

 اشرافی اصفهانی… آیت اکسی بود؟ پنجمین شهید محراب چه  (۱۲۹

 اصل بیستمسازمان تامین اجتماعی اصل چندم قانون اساسی است؟  (۱۳۰

 رکعت اول قبل ازرکوع ورکعت دوم بعد ازرکوعقنوت نمازجمعه دررکعت چندم است؟  (۱۳۱

 غزوه شرکت کردند اولین غزوه بواط وآخرین آن تبوک است ۲۷پیامبردرغزوهای پیامبر؟  (۱۳۲

 برسرچاههای بدرجنگ بدردرکجا اتفاق افتاد؟ ( ۱۳۳

 درکوه احد که باعث شهادت حمزه شد ومسلمانان شکست خوردنندجنگ احد درکجا اتفاق افتاد؟  (۱۳۴

 درشهرمدینه به پیشنهاد سلمان فارسی دورشهرخندق کنندجنگ خندق درکجا اتفاق افتاد؟  (۱۳۵

 ریهودیان را محاصره کرد ویکی یکی قلعه های آنان را گرفت ولی آنان را تبعید نکردپیامبجنگ خیبردرکجا وچگونه اتفاق افتاد؟  (۱۳۶

بین ایران وروم که خبرشایعه ) مرگ حضرت محمد )ص( درآن بود وآخرین جنگ حضرت محمد بشمارمی جنگ تبوک درکجا وچگونه اتفاق افتاد؟  (۱۳۷

 (رود

 نفرتوسط حقوقدان که توسط قوه قضائیه انتخاب می شود ۶نفرتوسط رهبرانتخاب و ۶ه نفرهستند ک ۱۲تعداد شورای نگهبان چند نفراست؟  (۱۳۸

 نفر ۲۷۳مجلس خبرگان چند نفرنند؟  (۱۳۹
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 فرانسه، ژاپن، انگلیس، چین، امریکااعضای شورای امنیت چه کشورهایی هستند؟  (۱۴۰

 حل اختالف بین شورای نگهبان ومجلس کارتشخیص مصلحت نظام چیست؟ (۱۴۱

 علی اصغر، علی اکبر، ابوالفضل و حربن یزیداسامی مهم شهدای کربال؟  (۲۱۴

 خالفت بالفضل معصوم بعد ازپیامبر امامت یعنی چه؟ (۱۴۳

 چون تدریس اززمان امام جعفر صارق آغازشدچرا شیعه را جعفری می گویند؟  (۱۴۴

 پسرحضرت علی وام البنین وبرادرامام حسینابوالفضل که بود؟  (۱۴۵

 پسرامام حسنحضرت قاسم که بود؟  (۱۴۶

 قیام فلسطین که با سنگ وچوب بود جنگ انتفاضه یعنی چه؟ (۱۴۷

 شبی که امام علی جای پیامبراسالم خوابیدلیله المبیت چیست؟  (۱۴۸

 مسجدی که آتش زدنند چون بنایش منافقین بودند وبراصل تقوی نبودمسج فحراترچیست؟  (۱۴۹

 ن کفارومسلمانان که هیچ کدام حا جنگ بین هم را ندارندصلح بیصلح حدیبیه؟  (۱۵۰

 حنظله بود که توسط مالئک غسل داده شدغسیل المالئکه؟  (۱۵۱

 شبهای نزول قرآنشبهای قدرچه شبهائی است؟  (۱۵۲

 ماه مبارک رمضان ۱۹،۲۱،۲۳شبهای احیا چه شبهای است؟  (۱۵۳

 جوشن کبیر، زیارت عاشورا وقران سرگرفتن نمازقدر، نمازصد رکعتی دعایاعمال شبهای قدر؟  (۱۵۴

 نهج البالغهمجموعه سخنان امام علی درچه کتابی جنع آوری شده است؟  (۱۵۵

 آن قسمت ازبدن که ضرر دارد روی آن چیزی بسته و وضو می گیریموضوه جبیره چیست؟  (۱۵۶

 یعنی ابالغ وتبلیغ واقعی وروشنبالغ مبین چیست؟  (۱۵۷

 معنی خیرخواهیبه نضح چیست؟  (۱۵۸

 شجاعتحماسه به چه معنا است؟  (۱۵۹

 بزرگترین بقره وکوچکترین کوثربزرگترین وکوچکترین سوره قرآن چیست؟  (۱۶۰

امام درآن سال دستگیرشد زیرا با الیحه انجمن های ایالتی ووالیتی مخالفت کرد وقتل عام کفن پوشان  برای چه بود؟ ۴۲خرداد سال  ۱۵واقعه  (۱۶۱

 رخ دادورامین 

 ماهیت یک چیزعوض شود مثال اگرچوب نجس شد وچوب را آتش زد وتبدیل به خاکسترآن خاکسترپاک است استحاله چیست؟ (۱۶۲

 رحلت امام خمینیرخ داده است؟  ۶۸چه اتفاق مهمی درسال  (۱۶۳

 تولد امام رضااول دیقعده؟  (۱۶۴

 روزارتشچفروردین؟  ۲۹ (۱۶۵

 روزعرفه دیحجه؟ ۹ (۱۶۶

 عید قربان دیحجه؟ ۱۰ (۱۶۷

 عید غدیرخمدیحجه؟  ۱۸ (۱۶۸

 شکست حمله امریکا به طبساردبیهشت؟  ۵ (۱۶۹

 مطهری… روز معلم وشهادت ااردیبهشت؟  ۱۲ (۱۷۰

 ۶۱آزادی خرمشهردرعملیات بیت المقدس خرداد؟  ۳ (۱۷۱

 تاسوعای حسینیمحرم؟  ۹ (۱۷۲

 عاشورای حسینیمحرم؟  ۱۰ (۱۷۳
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 مام سجادشهادت امحرم؟  ۱۲ (۱۷۴

 ۶۸رحلت امام خمینی سال  خرداد؟ ۱۴ (۱۷۵

 ۴۲قیام سال خرداد؟  ۱۵ (۱۷۶

 اربعین حسینیصفر؟  ۲۰ (۱۷۷

 رحلت امام خمینی وشهادت امام حسنصفر؟  ۲۸ (۱۷۸

 شهادت امام رضاصفر؟  ۳۰ (۱۷۹

 تن ازیارانش ۷۲شهادت دکتربهشتی وتیر؟  ۷ (۱۸۰

 ۶۷سط امریکا سال سقوط هواپیمای مسافربری توتیر؟  ۱۲ (۱۸۱

 ۵۹۸پذیرش قطعنامه  ۶۷سال تیر؟  ۲۷ (۱۸۲

 اولین نمازجمعهمرداد؟  ۵ (۱۸۳

 آتش بس رسمی بین ایران وعراقمرداد؟  ۲۷ (۱۸۴

 هفته دولتشهریور؟  ۲ (۱۸۵

 شهادت دکتررجائی وباهنرشهریور؟  ۸ (۱۸۶

 والدت حضرت زینبجمادی الثانی؟  ۵ (۱۸۷

 رانجمعه خونین تهشهریور؟  ۱۷ (۱۸۸

 حمله عراق به ایران وآغازهفته دفاع مقدسشهریور؟  ۳۱ (۱۸۹

 جمادی الثانی ۳جمادی الثانی و ۱۳به دو روایت  شهادت حضرت فاطمه درچه تاریخی است؟ (۱۹۰

 جمادی الثانی ووالدت امام خمینی ۲۰والدت حضرت فاطمه ؟  (۱۹۱

 بیع االولر ۱۷ربیع االول تا  ۱۲ازهفته وحدت درچه تاریخی است؟  (۱۹۲

 ربیع االول ۱۷میالد حضرت رسول؟  (۱۹۳

 ربیع االول ۱۷ میالد امام جعفرصادق؟ (۱۹۴

 رمضان ۱۰وفات حضرت خدیجه؟  (۱۹۵

 رجب ۱۵وفات حضرت خدیجه؟  (۱۹۶

 بازگشت آزادگانمصادف با چه روزی است؟  ۶۹مرداد سال  ۲۶ (۱۹۷

 طالقانی… شهادت آیت ا ؟ ۵۸شهریورسال  ۱۹ (۱۹۸

 روزدانش آموزآبان؟  ۳۱ (۱۹۹

 روزدانشجوآدر؟  ۱۶ (۲۰۰

 روزبسیج مستضعفینآدر؟  ۵ (۲۰۱

 وحدت حوزه ودانشگاهآدر؟  ۲۷ (۲۰۲

 فرارشاه معدومدی ؟  ۲۶ (۲۰۳

 عید غدیراول شوال؟  (۲۰۴

 ۵۷بازگشت امام خمینی به ایران سال بهمن ؟  ۱۲ (۲۰۵

 ۵۷پیروزی انقالب سال بهمن ؟  ۲۲ (۲۰۶

 روزملی شدن صنعت نفت اسفند ؟ ۲۹ (۲۰۷

 درنجف بدست ابن ملجم مرادیامام علی به دست چه کسی به شهادت رسید؟  (۳۰۰

 اسماء همسرش مسموم وبه دستورمعاویهامام حسن به دست چه کسی به شهادت رسید؟  (۳۰۱
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 درکربال بدست یزید بن معاویهامام حسین به دست چه کسی به شهادت رسید؟  (۳۰۲

 هشام بن الملک وبدستورولید بن عبدالملکه دست چه کسی به شهادت رسید؟ امام سجاد ب (۳۰۳

 هشام بن عبدالملکامام محمد باقر به دست چه کسی به شهادت رسید؟  (۳۰۴

 منصورامام جعفرصادق به دست چه کسی به شهادت رسید؟  (۳۰۵

 هارون الرشید درکاظمینامام موسی کاظم به دست چه کسی به شهادت رسید؟  (۳۰۶

 ؟ ام الفضل دخترمامون درکاظمینامام محمد تقی به دست چه کسی به شهادت رسید (۳۰۷

 ؟ معتمد عباسی درسامراامام علی نقی به دست چه کسی به شهادت رسید (۳۰۸

 مامون عباسی درمشهدامام رضا به دست چه کسی به شهادت رسید؟  (۳۰۹

 عتمد عباسی درسامرامامام حسن عسگری به دست چه کسی به شهادت رسید؟  (۳۱۰

 سال به طول انجامید ۶۹غیبت صغری حضرت مهدی چند سال به طول انجامید؟  (۳۱۱

 امام زمان درطول غیبت کبری با چه کسانی درارتباط بود؟ (۳۱۲

 راکت نباشد، پاک باشد، مباح باشد، غصبی نباشدشرایط آب وضورا نام ببرید؟  (۳۱۳

ا ادرارکردن، خوابیدن، مستی، بول کردن، جماع کردن، چیزهایی که عقل را ازبین میبرد، انجام ندادن غسلهای بدرچه شرایطی وضوباطل می شود؟  (۳۱۴

 واجب

رساندن جایی ازبدن به خط قرآن، اسم خداومستحب واحتیاط واجب اسم پیامبران وحضرت فاطمه، کارهای که درجنب انجام دادنش حرام است؟  (۳۱۵

 لنبی، توقف درمسجد، خواندن سوره های واجب ) سجده، نجم، علا، فصلت (، توقف درحرامامانرفتن به مسجد الحرام ومسجدا

 جنابت، میت، مس میتغسلهای مشترک بین مرد وزن؟  (۳۱۶

 حیض، استحاضه، نفاس بعد اززایمان وبعد ازده روز غسلهای بانوان؟ (۳۱۷

 غسل جنابتتنها با چه غسلی می توان نمازخواند؟  (۳۱۸

پیشانی ودودست پاک باشد، پیشانی ودستها را ازباال به پائین مسح کند،به چیزکه تیمم میکند پاک ومباح باشد، ترتیب، بین پیشانی تیب تیمم؟ تر (۳۱۹

 وکف دست وپشت دست فاصله نباشد

 درغسل ارتماسی باید بدن پاک باشد ولی درغسل ترتیبی احتیاج نیست تمام بدن پاک باشد (۳۲۰

 ام را نام ببرید؟ماههای حر (۳۲۱

 نمازآیات چگونه است؟ (۳۲۲

 قمربنی هاشم لقب چه کسی است؟ (۳۲۳

 چرا امام حسین حج را نیمه راها کرد وبه کربالرفت؟ (۳۲۴

 هدف امام حسین چه بود؟ (۳۲۵

 جنگ جمل درزمان کدام امام بود وبرای چه بود؟ (۳۲۶

 سوره کوثرمربوط به چه کسی است؟ (۳۲۷

 دارد؟ قرآن چند حزب (۳۲۸

 ال عباء چه کسانی هستند؟ (۳۲۹

 ایه تطهیر؟ (۳۳۰

 درمراسم مذهبی به کجا می روی؟ (۳۳۱

 اعمال شبهای قدرچیست؟ (۳۳۲

 زمانیکه قرآن به سرمی گیرند چه دکرهایی می گوییم؟ (۳۳۳

 رئیس شورای نگهبان ووظیفه آن چیست؟ (۳۳۴
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 پیرامون آن توضیح دهید؟حادثه کوی دانشگاه درچه سالی وروزی اتفاق افتاد و (۳۳۵

 وظایف رهبررا نام ببرید؟ (۳۳۶

 جنگ افغانستان با طالبان را توضیح دهید؟ (۳۳۷

 جنگ بیین عراق وامریکا را تشریح کنید؟ (۳۳۸

 را تشریح کنید؟ ونظرخود را بگویید؟( ۸۲حادثه اخیرکوی دانشگاه )خرداد  (۳۳۹

 معاد جسمانی است یا روحانی؟ (۳۴۰

 برومراجع تقلید اختالف نظرپیش آمد کدام را باید قبول کرد؟اگربین ره (۳۴۱

 اصول دین را نام ببرید؟ (۳۴۲

 مبطالت روزه را نام ببرید؟ (۳۴۳

 نظرتان را راجع به اینترنت بیان کنید؟ (۳۴۴

 نظرتان درمورد برخی ازبرنامه های صدا وسیما چیست؟ (۳۴۵

 نظرتان درمورد آرایش بانوان دراجتماع چیست؟ (۳۴۶

 با چه چیزی آرام می شوید؟ (۳۴۷

 نظرخود را درمورد موسیقی بگویید؟ (۳۴۸

 نظرخود را درمورد برخورد خانمها وآقایان چیست؟ (۳۴۹

 نظرخود را درمورد تحصیالت بیان کنید؟ (۳۵۰

 نظرخود را درمورد ازدواج بیان کنید؟ (۳۵۱

 نظرشما درمورد کارکردن خانمها چیست؟ (۳۵۲

 با کتابهای عقا ید وپیرامون اینها آشنا هستید؟ تا چه انداره (۳۵۳

 درچه مواردی مطالعه می کنید؟ (۳۵۴

 کدام یک ازروزنامه های روزرا مطالعه می کنید؟ (۳۵۵

 تا چه اندازه به مسائل روزآشنا هستید؟ (۳۵۶

 اخبارگوش می دهید وچه نوع اخباری را گوش می کنید؟ (۳۵۷

 اری را گوش می کنید؟اخبارگوش می دهید وچه نوع اخب (۳۵۷

 نظرخود را درمورد مدهای مختلفی که درجامعه وجود دارد بیان کنید؟ (۳۵۸

 طرزپوشش خانمها چگونه باید باشد؟ (۳۵۹

 طرزپوشش آقایان چگونه باید باشد؟ (۳۶۰

 تا چه حد درمراسم مذهبی شرکت می کنید؟ (۳۶۱

 نند؟مردم تا چه حدی میتوانند درمسائل کشورخود دخالت ک (۳۶۲

 مردم برای چه نماینده انتخاب می کنند؟ (۳۶۳

 با انتخاب نماینده مجلس مردم خود را دیگرکنارمی کشند؟ (۳۶۴

 آیا مردم می توانند درمورد کاررهبرشخصًا دخالت کنند؟ (۳۶۵

 آیا درواجبات هم باید تقلید کرد؟ (۳۶۶

 تا چه حد درمورد مسائل روزدنیا آشنائی دارید؟ (۳۶۷

 ت چه نقشی درزندگی فرد ایجاد می کند؟مادیا (۳۶۸

 رابطه شما با اطرافیان چگونه است؟ (۳۶۹
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 آیا به زندگی پس ازمرگ اعتقا د دارید؟ (۳۷۰

 آیا به اعتقادات خود پایبند هستید؟ (۳۷۱

 به اعتقاد دیگران احترام می گذارید؟ (۳۷۲

 معمواًل به سینما می روید وبرای چه؟ (۳۷۳

 یحات اهمیت می دهید؟تا چه حد به تفر  (۳۷۴

 درمورد نهضت آزادی خواه چقدراطالعات دارید؟ (۳۷۵

 مجاهدین خلا درچه زمینه هایی فعالیت می کردند؟ (۳۷۶

 مردم تا چه اندازه درسرنوشت خود می توانند سهم داشته باشند؟ (۳۷۷

 سهم ارث بین دختروپسرچگونه تقسیم می شود؟ (۳۷۸

 ف شد چه کسی می تواند به این کاراعتراض کند؟اگررهبردرکارخود دچارانحرا (۳۷۹

 خامنه ای وچرا؟… امام خمینی نزد مردم محبوبتربود یا آیت ا (۳۸۰

 علت گرانیهای اخیررا چه می دانید؟ (۳۸۱

 آیا دولت درگرانیهای اخیرنقش مهمی دارد یا عواملی دیگرنقش دارند؟ (۳۸۲

 قرآن صحیح است؟آشنایی قبل ازازدواج تا چه حد ازنظراسالم و (۳۸۳

 واقعه هفت تیردرچه سالی وموضوع آن چیست؟ (۳۸۴

 امام ۱۲سه شنبه شب برای دعای توسل چه شبی درهفته خوانده می شود؟  (۳۸۵

 صبح جمعهدعای ندبه چه روزی خوانده می شود؟  (۳۸۶

 م، بیست وسوماحیای ماه رمضان شبهای نوزدهم، بیست ویک دعای جوشن کبیرچه روزی خوانده می شود؟ (۳۸۷

 ام البنی مادرحضرت ابوالفضل که بود؟ (۳۸۸

 حضرت فاطمهسوره کوثرمنصوب به کیست؟  (۳۸۹

 شبهای جمعهدعای کمیل درچه روزی خوانده می شود؟  (۳۹۰

 عصرجمعه دعای سمات چه روزی خوانده می شود؟ (۳۹۱

 گناه کبیرهاسراف ازچه نوع گناه است؟  (۳۹۲

 قیام، تکبیراالحرام، رکوع، سجده، قرائت، دکر، تشهد، سالم، ترتیب، مواالتاست؟ واجبات نمازچند تا  (۳۹۳

 تکبیره االحرام، قرائت، رکوع، سجده، دررکت دوم بعد ازسجده، تشهدوسالمترتیب؟  (۳۹۴

 پشت سرهم بودن اجزای نمازوفاصله نینداختن بین آنهامواالت؟  (۳۹۵

 اربعه دررکعت سوم وچهارم را قرائت گویند وهمچنین حمد وسوره دررکعت اول ودوم نمازرا گویند خواندن حمد وسوره یا تسبیحات قرائت؟ (۳۹۶

 سه مرتبه سبحان اهلل دکر؟ (۳۹۷

 ایستاده بودن است قیام ؟ (۳۹۸

 ات اربعهنیت، تکبیره االحرام، قیام )) گفتن تکبیره االحرام، وقیام متصل به رکوع (( رکوع، دوسجده، تسبیحارکان نماز؟  (۳۹۹

 گفتن اهلل اکبراست وباید بدن آرام باشد ودستها را تا مقابل گوش باال برد تکبیره االحرام؟ (۴۰۰

 بارسبحان اهلل ۳۳بارالحمداهلل،  ۳۳باراهلل اکبر،  ۳۴تسبیحات حضرت فاطمه زهرا؟  (۴۰۱

 درموقع شک کردن درنمازنمازاحتیاط را برای چه مواردی می خوانند؟  (۴۰۲

برروی زمین، سنگ مرمر، سنگ سیاه، سنگ گچ وآهک، آجر، کاغذ، چیزهایی که غیرخوراکی که اززمین می  زهایی که می توان برآن سجده کرد؟چی (۴۰۳

 روید ) چوب،برگ درخت،سنگهای معدنی(، سجده برفرش وموکت وچیزهای خوراکی صحیح نیست

 مصدقدکتر صنعت ملی شدن نفت ایران توسط چه کسی صورت گرفت؟  (۴۰۴
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 ۱۳۵۸پنجم بهمن اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقالب در چه سالی بود ؟  (۴۰۵

 تن ۷۲شهادت دکتر بهشتی و روز هفتم تیر به چه مناسبتی است ؟  (۴۰۶

 تن ۷۲شهادت آیت اهلل بهشتی و روز قوه قضایه را به چه مناسبتی نام گذاری کردند؟  (۴۰۷

 حضرت زینب –حضرت زهرا روزی نام گذاری شده است ؟ روز زن و پرستار به چه  (۴۰۸

 روز جهانی مستضعفانوالدت حضرت قائم عجل اهلل چه روزی نام گذاری شده است؟  (۴۰۹

 یک سالمدت ریاست قوه مقننه چند سال است ؟  (۴۱۰

 رهبرفرمانده کل قوا برعهده کیست ؟  (۴۱۱

 نفر ۱۲اعضای شورای نگهبان چند نفر است ؟  (۴۱۲

 رهبررئیس قوه قضاییه توسط چه کسی انتخاب می شود ؟  (۴۱۳

 سال ۴دوره ریاست جمهوری در کشور ما چند سال است ؟  (۴۱۴

 پیشنهاد مستقیم رهبریفقهای شورای نگهبان توسط چه کسی انتخاب می شود ؟  (۴۱۵

 رای مردماعضای مجلس خبرگان توسط چه کسی تعیین می شود؟  (۴۱۶

 رهبریجمهوری توسط چه کسی صورت میگیرد؟  تنفیذ حکم ریاست (۴۱۷

 رییس جمهوررئیس قوه مجریه چه کسی است ؟  (۴۱۸

 رای نمایندگان مجلسرییس قوه مقننه توسط چه کسی انتخاب می شود؟  (۴۱۹

 آقا محمدخاناولین پادشاه قاجار چه کسی بود؟  (۴۲۰

 ح شیرازیمیرزا صالقدیمی ترین روزنامه توسط چه کسی انتشار یافت ؟  (۴۲۱

 مظفرالدین شاهقرارداد گمرکی ایران روسیه در زمان کدام پادشاه قاجار بسته شد؟  (۴۲۳

 ؟ نواب صفویسازمان فدائیان اسالم توسط چه شخصیتی پایه گذار شده  (۴۲۴

 امریکامرداد توسط چه دولتی برنامه ریزی شد؟  ۲۸کودتای  (۴۲۵

 تسخیر النه جاسوسی توسط دانشجویان –تبعید امام خمینی از ایران به ترکیه  –؟ روز دانش آموز ستسیزده آبان به چه روزی نام گذاری شده ا (۴۲۶

 دی ماه توسط امام خمینی ۲۲شورای انقالب اسالمی در چه سالی به وجود آمد؟  (۴۲۷

 ۱۳۶۶زمستان مجمع تشخیص مصلحت در چه تاریخی به وجود آمد؟  (۴۲۸

 ۱۳۶۷مرداد  ۲۹راق آتش بس اعالم شد؟ در چه تاریخی بین ایران و ع (۴۲۹

 امیرکبیرموسس مدرسه دارلفنون چه کسی بود؟  (۴۳۰

 فتح خرمشهرنام عمالتی که منجر به فتح خرمشهر شد چه بود؟  (۴۳۱

 روز قدسآخرین جمعه ماه مبارک رمضان به چه روز جهانی نام گذاری شده است؟  (۴۳۲

 اردیبهشت ۱۲روز معلم چه روزی است ؟  (۴۳۳

 رهبرمقام بازنگری قانون اساسی کیست ؟  (۴۳۴

 خبرگان و رفراندومقانون اساسی ایران به چه روشی وضع و تصویب رسید؟  (۴۳۵

 درصد ۵/۹۹با  ۱۳۵۸ادر ماه  ۱۲؟ قانون اساسی در چه سالی و با چه درصدی به تویب رسید (۴۳۶

 خداوندآن کیست؟ در نظام سیاسی ایرام مصدر مشروعیت نظام و اصل حاکمیت از  (۴۳۷

 فطر –قربان  –جمعه عید رسمی اسالم و مذهب جعفری اثنا عشری را نام ببرید؟  (۴۳۸

 خبرگان منتخب مردمتعیین رهبر در نظام اسالمی بر عهده کیست ؟  (۴۳۹

  (ئیس مجلس عضو شورا نیستیکی از فقهای شورای نگهبان ) ر –رییس قوه قضاییه  –رئیس جمهور عضو شورای موقت رهبری را نام ببرید؟  (۴۴۰

 شورای نگهبان و نماینده مجلساز ارکان قوه مقننه را نام ببرید؟  (۴۴۱



 
 

 
63 

 یک سوماستیضاح رئیس جمهور با درخواست چه تعدادی از نماینده ها صورت می گیرد؟  (۴۴۲

 ده نفراستیضاح وزرا با درخواست چه تعدادی از نمایندها صورت می گیرد؟  (۴۴۳

 مجلس شورای اسالمیاسبات کشور زیر نظر کدام مرجع انجام وظیفه می کند؟ دیوان مح (۴۴۴

 تنظیم و تصویب نظام پارلمانی کشور –تصویب الیحه بودجه  –شرح و تفسیر قوانین عادی وظایف مجلس شورای اسالمی؟  (۴۴۵

 مجلس شورای اسالمیچه مرجعی حا تحقیا و تحص در تمام امور کشور را دارد؟  (۴۴۶

 رئیس جمهور و تایید مجلسشش نفر فقیه به انتخاب مقام رهبری و شش نفر به پیشنهاد حوه تعین و انتخاب شورای نگهبان چگونه است ؟ ن (۴۴۷

 سال ۴اعضای شورای نگهبان برای چند سال انتخاب می شوند؟  (۴۴۸

 شورای نگهبانتفسیر قانون اساسی برعهده کدام مرجع قانونی است ؟  (۴۴۹

تشخیص عدم مغایرت  –تایید صالحیت کاندیداهای ریاست جمهوری از حیث واجد بودن شرایط قانونی شورای نگهبان را نام ببرید؟ وظایف  (۴۵۰

 نظارت بر انتخاب مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری و قانون اساسی –مصوبات دولت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی 

 مقام رهبریبر عهده چه مرجعی است ؟  عزل رئییس جمهور (۴۵۱

 سوم نمایندگان کل مجلس و تایید رهبری ۲رای عدم کفایت مکانیسم عزل رئیس جمهور چگونه است؟  (۴۵۲

 معاون اول با تایید مقام رهبریدر صورت فوت یا عزل یا استعفای رئیس جمهور کدام مقام به انجام مسئولیت های وی خواهد بود؟  (۴۵۳

 سال ۵به انتخاب رهبر به مدت و مدت انتخاب رئیس قوه قضاییه چگونه است ؟  نحوه (۴۵۴

 مدیر و مدبر -آگاه به امور قضایی باشد -مجتهد عادل باشدشروط انتخاب رئیس قوه قضاییه ؟  (۴۵۵

 رییس قوه قضاییهانتخاب قضات بر عهده کیست؟  (۴۵۶

 مات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین دولتی و واحدهای دولتیرسیدگی به شکایات و تظلکار دیوان عدالت اداری؟  (۴۵۷

 تعقیب کیفی بزهکاران –نظارت در حسن اجرای قوانین  –حفظ حقوق عامه وظایف دادسرا؟  (۴۵۸

 مرجع قضایی ناظر به اجرای صحیح قوانین در محاکمدیوان عالی کشور؟  (۴۵۹

سازمان بازرسی کل کشور )  –شرکت سهامی روزنامه رسمی  -سازمان ثبت اسناد و امالک کشورد؟ سازمانهای وابسته به قوه قضاییه را نام ببری (۴۶۰

 (دیوان محاسبات کشور وابسته نیست

 فرانسه –روسیه عهدنامه ترکمن چای و فین کنشتاین بین چه کشورهایی بسته شد؟  (۴۶۱

 ترکیهنخستین کشوری که امام به آنجا تبعید شد چه بود؟  (۴۶۲

 ۴۳آبان سال  ۱۳مام خمینی در چه تاریخی به ترکیه تبعید شد؟ ا (۴۶۳

 ؟ شاه اسماعیلمذهب شیعه را چه کسی در ایران رسمی کرد (۴۶۴

 نواب صفویجمعیت فداییان اسالم را چه کسی پایه گذاری کرد؟  (۴۶۵

 ۱۳۵۷شهریور  ۱۷جمعه سیاه چه روزی است؟  (۴۶۶

 اسالمی و شورای نگهبانمجلس شورای دو رکن اصلی قوه مقننه؟  (۴۶۷

 هیات وزیران ، رییس جمهور و معاونان رئیس جمهورقوه مجریه از چه بخشهایی تشکیل شده است ؟  (۴۶۸

 ؟ رئیس قوه قضاییهدیوان عدالت اداری زیر نظر چه مرجعی است (۴۶۹

 رهبراعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را انتخاب می کند؟  (۴۷۰

 رهبرصدا و سیما بر عهده کیست ؟  عزل و نصب رئیس سازمان (۴۷۱

 رهبرچه مقامی وظیفه حل اختالف بین قوای سه گانه را دارد؟  (۴۷۲

 رهبرامام جمعه را چه کسی انتخاب می کند؟  (۴۷۳

 نفر ۱۰چه تعداد از نمایندگان می توانند استیضاح یک وزیر را در مجلس طرح کنند؟  (۴۷۴

 دیوان عالی کشوررئیس جمهور را دارد؟ چه مرجعی وظیفه رسیدگی به تخلفات  (۴۷۵
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 توسط رئیس قوه قضاییه چند نفر به رئیس جمهور معرفی و او انتخاب می کندوزیر دادگستری چگونه انتخاب می شود؟  (۴۷۶

 وزیر امور خارجهسفیر توسط چه کسی انتخاب می شود؟  (۴۷۷

 اجرای قانون اساسیمهمترین وظیفه رئیس جمهور چیست؟  (۴۷۸

 از طرف رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشوررییس دیوان عالی کشور چگونه انتخاب می شود؟  (۴۷۹

 شهید بهشتیاولین رئیس قوه قضاییه که بود؟  (۴۸۰

 شهید بهشتیهفتم تیر مصادف با شهادت چه کسی است؟  (۴۸۱

 سالروز آزادی خرمشهرسوم خرداد مصادف با چه روزی است؟  (۴۸۲

 شهادت رجایی و باهنرفته دولت مصادف با چه چیزی است؟ ه (۴۸۳

 استاد مطهری –اردیبهشت  ۱۲روز معلم چه روزی است؟  (۴۸۴

 فوت آیت اهلل خمینیخرداد چه روزی است؟  ۱۴ (۴۸۵

 ۱۳۴۲خرداد  ۱۵زیربنای انقالب اسالمی کدام واقعه است؟  (۴۸۶

نگهبان و مجلس شورای اسالمیست؟ اول ربیع االول هجرت رسول اکرم ازمکه به مدینه حل اختالف بین شورای وظیفه تشخیص مصلحت نظام؟  (۴۸۷

 است

 سوره حمد دارای چند نام است ؟( ۴۸۸

  .الشفاء –الکافیه  –االساس  –الوافیه  –الصالة  –الحمد  –ام الکتاب  –البیع  –فاتحة الکتاب  –ده نام : المثانی 

  .میکائیل –عزرائیل  –اسرافیل  –. جبرائیل د مالئک مقرب خداوند را نام ببری (۴۸۹

  .دیحجه –دیقعده  –رجب  –. محرم ماه های حرام را نام ببرید  (۵۰۰

  .مالکی –شافعی  –حنفی  –حنبلی مذاهب چهارگانه اهل سنت کدامند ؟  (۵۰۱

  .رضواننام کلیددار بهشت چیست ؟  (۵۰۲

  .هفت ساعت حضرت آدم و هوا چند ساعت در بهشت بودند ؟ (۵۰۳

 آفرینش زمین و آسمان چند روز طول کشید ؟ (۵۰۴

  .مدت شش روز که هر روز آن برابر با پنجاه هزار سال است

  .عتید و رقیبدو ملک مأمور ثبت اعمال چه نام دارند ؟  (۵۰۵

  .پنجاه هزار سالروز قیامت برابر با چند سال است ؟ ( ۵۰۶

  .نهج البالغهقرآن( معروف است ؟  کدام کتاب به اخ القرآن )برادر (۵۰۷

  .صحیفه سجادیهکدام کتاب به اخت القرآن )خواهر قرآن( معروف است ؟  (۵۰۸

  .روز یکشنبهخداوند متعال، دنیا را در چه روزی آفریده است ؟  (۵۰۹

  .معاد –امامت  –نبّوت  –عدل  –پنج تا ، توحید اصول دین چندتاست ؟  (۵۱۰

 ت ؟فروع دین چندتاس (۵۱۱

  .تبّری –تّولی  –نهی از منکر  –امر به معروف  –جهاد  –حج  –زکات  –خمس  –روزه  –ده تا ، نماز 

 

 به چه کسانی پنج تن آل عبا می گویند ؟ (۵۱۲

  .حضرت امام حسین )ع( –حضرت امام حسن مجتبی )ع(  –حضرت فاطمه )ع(  –حضرت علی )ع(  –حضرت محمد )ص( 

 ه معصوم می گویند ؟به چه کسانی چهارد (۵۱۳

  .و دوازده امام علیه السالم –حضرت فاطمه )ع(  –حضرت محمد )ص( 

  .معاد –نبّوت  –توحید اصول دین کدامند ؟  (۵۱۴



 
 

 
65 

  .امامت –عدل اصول مذهب کدامند ؟  (۵۱۵

  .روحانی –دو نوع : جسمانی معاد بر چند نوع است ؟  (۵۱۶

 ز آنها اولوالعزم هستند ؟از مجموع پیامبران الهی چه تعداد ا (۵۱۷

  .حضرت ابراهیم )ع( –حضرت نوح )ع(  –حضرت موسی )ع(  –حضرت عیسی )ع(  –پنج نفر : حضرت محمد )ص( 

 نفر ۲۵نام چند نفر از پیامبران الهی در قرآن کریم آمده است ؟  (۵۱۸

 تقلیداجرا کردن دستورات مجتهد را چه می گویند ؟  (۵۱۹

  .مباح –مکروه  –حرام  –مستحب  –پنج قسم : واجب است ؟ احکام بر چند قسم  (۵۲۰

  .آب مطلا –دو قسم : آب مضاف آب ها بر چند قسم هستند ؟  (۵۲۱

 مطهرات چندتاست ؟ (۵۲۲

  .لمانغائب شدن مس –استبراء حیوان نجاستخوار  –برطرف شدن عین نجاست  –تبعیت  –اسالم  –انتقال  –استحاله  –آفتاب  –زمین  –تا : آب  ۱۰

 نجاسات چندتاست ؟ (۵۲۳

  .عرق شتر نجاستخوار –فقاع )آبجو(  –شراب  –کافر  –خوک  –سگ  –خون  –مردار  –منی  –غائط  –تا : بول  ۱۱

  .ارتماسی –دو نوع : ترتیبی غسل بر چند نوع است ؟  (۵۲۴

 غسل های واجب چندتاست ؟ (۵۲۵

  .غسلی که به واسطه نذر و قسم واجب می شود –غسل مس میت  –ستحاضه غسل ا –غسل نفاس  –غسل حیض  –تا : غسل جنابت  ۷

  .بدل از غسل –دو قسم : بدل از وضو تیمم بر چند قسم است ؟  (۵۲۶

 نمازهای واجب چندتاست ؟ (۵۲۷

نمازیکه به واسطه اجیر  –جب است نماز قضای پدر که بر پسر بزرگ وا –نماز طواف واجب خانه خدا  –نماز میت  –نماز آیات  –تا : نمازهای یومیه  ۶

  .شدن، نذر، قسم و عهد واجب می شود

  .غیر رکن –دو قسم : رکن واجبات نماز چند قسم است ؟  (۵۲۸

 رکن نماز چند چیز است ؟ (۵۲۹

  .دو سجده –رکوع  –قیام  –تکبیرة االحرام  –پنج چیز : نیت 

 واجبات نماز چند چیز است ؟ (۵۳۰

  .مواالت –ترتیب  –سالم  –تشهد  –دکر  –قرائت  –سجود  –رکوع  –تکبیرة االحرام  –قیام  –یازده چیز : نیت 

 مکانی که انسان در آن نماز می خواند باید دارای چه شرائطی باشد ؟ (۵۳۱

کان اگر نجس است طوری تر م –جایی که پیشانی را می گذارد پاک باشد  –تنگ و سقف آن کوتاه نباشد  –بی حرکت باشد  –مباح باشد)غصبی نباشد( 

جایی که پیشانی را می گذارد از جای زانوها و بنابر احتیاط واجب از جای انگشتان پایش از چهار انگشت  –نباشد که به بدن یا لباس نمازگزار سرایت کند 

  .بسته پایین تر یا بلندتر نباشد

 لباس نمازگزار دارای چه شرائطی می باشد ؟ (۵۳۲

از اجزاء مردار نباشد، مثاًل : از پوست حیوانی که مطابا دستور اسالم دبح نشده، تهیه نگردیده باشد حتی کمربند  –نباشد)مباح باشد(  غصبی –پاک باشد 

  .شداگر نمازگزار مرد است لباس او طالباف یا ابریشم خالص نبا –از حیوان حرام گوشت نباشد مثاًل از پوست پلنگ یا خوک تهیه نشده باشد  –و کاله 

  .خیر، حرام استآیا شکستن نماز واجب از روی اختیار حالل است ؟  (۵۳۳

 شکیات چند نوع است و مجموعًا چند قسم می شود ؟ (۵۳۴

قسم(، که  ۹شکهایی که صحیح است) –قسم(  ۶شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد ) –قسم(  ۸شکهایی که نماز را باطل می کند )شکیات سه نوع است : 

 قسم می شود ۲۳موعًا مج

 .سوره دارد ۱۱۴قرآن دارد؟ « سوره»قرآن چند (۵۳۵
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  .قرآن دارای سی جزء استدارد؟ « جزء»قرآن چند (۵۳۶

 حزب است ۱۲۰قرآن دارای دارد؟ « حزب»قرآن چند (۵۳۷

  .آیه دارد ۶۲۳۶قرآن دارد؟ « آیه»قرآن چند (۵۳۸

 سوره نملدارد؟  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»کدام سوره قرآن دو  (۵۳۹

 سوره توبهندارد؟ « بسم اهلل الرحمن الرحیم»کدام سوره قرآن  (۵۴۰

 یکشروع می شود ؟ « بسم اهلل الرحمن الرحیم»قرآن با چند  (۵۴۱

 صد و پانزدهدارد؟ « بسم اهلل»قرآن چند (۵۴۲

 توحیدسوره ای از قرآن را که نام آن یکی از اصول دین است ، نام ببرید.  (۵۴۳

 حجکدام سوره از سوره های قرآن به اسم یکی از فروع دین می باشد ؟( ۵۴۴

 سوره ) ق(نام یک سوره یک حرفی را دکر کنید.  (۵۴۵

 سوره های یس و طهنام دو سوره دو حرفی را دکر کنید.  (۵۴۶

 سوره های نور و کهف و نملنام سه سوره سه حرفی را دکر کنید.  (۵۴۷

 چهار سوره در قرآن کریم سجده واجب دارد: )نجم،فصلت،علا و سجده(رآن سجده واجب دارد؟ چه تعداد از سوره های ق (۵۴۸

 سوره حمدکدام سوره قرآن به مادر قرآن معروف است؟  (۵۴۹

 سوره قرآن ۲۵چه تعداد از سوره های قرآن با حروف مقطعه آغاز می شود؟  (۵۵۰

 .ا زینت قرآن استبه فرمایش حضرت محمد)ص( صوت زیبزینت قرآن چیست؟  (۵۵۱

 سوره علااولین سوره ای که بر پیامبر اسالم نازل شد؟  (۵۵۲

 .سوره نصرآخرین سوره ای که بر پیامبر اسالم نازل شد؟  (۵۵۳

 ؟ سوره هایسوره هایی که با قل شروع می شوند کدام است (۵۵۴

 جن،کافرون،اخالص،فلا،ناس

 .سوره مدنی ۲۸و”مکی“سوره  ۸۶هستند؟ “مدنی “ وچه تعداد” مکی“چه تعداد از سوره های قرآن  (۵۵۵

 سوره فجرمعروف است؟ ” امام حسین“کدام سوره به سوره  (۵۵۶

 سوره اخالصقرآن معروف است؟ “نسب نامه “کدام سوره قرآن به  (۵۵۷

 سوره های سجده،فصلت،نجم،علامشهور هستند کدامند؟ ” عزائم“سوره هایی که به  (۵۵۸

 سوره های سجده،فصلت،نجم،علادارد؟ ” اجبسجده و“چند سوره  (۵۵۹

 سوره توحیدقرآن است؟ ”یک سوم“کدام سوره معادل  (۵۶۰

 سوره جمعهاست؟ ” هفته“چه سوره ای همنام یکی از روزهای  (۵۶۱

 سوره ۲۹آغاز می شود؟ ” حروف مقطعه“چند سوره ه با  (۵۶۲

 پشت بام خانه خداکجای دنیاست که نمی شود نماز خواند؟  (۵۶۳

 آب مسح سر اگر به آب پیشانی برسد، وضو باطل می شودکدام پاک است که به پاک دیگر بخورد، باطل کننده است؟  (۵۶۴

 نماز مّیتکدام نماز است که در باال شروع می شود و در باال تمام می شود؟  (۵۶۵

ه سال هم نماز بدون سورة حمد خوانده، چطور چنین عملی ممکن یک مؤمنی پانزده سال نماز نخوانده، پانزده سال نماز بی وضو خوانده و پانزد (۵۶۶

 .پانزده سال به سن تکلیف نرسیده بود، پانزده سال دّوم نماز مّیت خوانده و پانزده سال سّوم نماز جماعت خوانده بود -است؟

است، در غسل شرط نیست، می شود در وضو مواالت شرط آن چیست که در وضو هست، در غسل نیست و در غسل هست، در وضو نیست؟  (۵۶۷

اید از عضوی را شست، عضو دیگر را بعد از مدتی فاصله کمتر یا بیشتر شست. در غسل اعضا را می شود به طرف باال و پایین شست، ولی در وضو فقط ب

 .باال به پایین شسته شود
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بله مشخص نیست، فرد مجبور است به چهار طرف نماز بخواند، در نماز در موقعی که قکدام نماز است که شک بین سی و دو و سی و سه دارد؟  (۵۶۸

 .آخرین سمت که نماز می خواند، در آخرین رکعت شک کند شِک بین سی و دو و سه خواهد بود که در واقع شک بین چهار و پنج است

م حمد و سوره را خواند، رکوع یادش رفت، سجده اول مومنی داشت نماز می خواند در رکعت اّول یک سجده فراموش کرده و بلند شد، در رکعت دوّ  (۵۶۹

آیا نمازش باطل است، یا نه؟ اگر باطل نیست، راه حل چیست؟ سجده اّول رکعت دّوم را به را به جا آورد،متوجه شد که رکوع یادش رفته، چه باید بکند؟ 

اره می خواند، نماز را تمام می کند، بعد از نماز به جای قیام و کالم بی جای سجده فراموش شده رکعت اّول قرار می دهد، بلند می شود، رکعت دّوم را دوب

 .جا سجده سهو به جا می آورد

 .قبلهآن چیست که در وضوگرفتن مستحب، در نماز خواندن واجب و در دستشویی حرام است؟  (۵۷۰

 .ب و عشا که مجموعًا هفده رکعت می باشدنماز یومیه صبح و عصر و مغرآن چه درختی است که پنج شاخه و هفده برگ دارد؟  (۵۷۱

 .نماز آیاتکدام نماز است که در هر رکعت پنج رکوع دارد؟  (۵۷۲

 نماز عید فطر و قربان -کدام نماز است که پنج قنوت در رکعت اّول و چهار قنوت در رکعت دّوم دارد؟ (۵۷۳
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