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 پذیرش تربیت معلم شرایط  -1
 معلم تربیت دانشگاه در نام ثبت عمومی رایطش  
  اعتقاااد بااه دیاان اسااالم یااا یکاای از ادیااان شااناخته شااده در قااانون اساساای جمهااوری اسااالمی

 ایران
 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
 عامل بودن به اخالق و رفتار نیکو متناسب با شآن معلمی 
 وء سابقه محکومیت جزایی یا کیفریعدم س 
 داشتن تابعیت ایرانی 
 عدم اعتیاد به مواد مخدر،دخانیات و الکل 
 برخورداری از سالمت کامل روانی، جسمانی 

 

 معلم تربیت دانشگاه در نام ثبت اختصاصی شرایط  
  دیپلم( 15داشتن مدرک دوره پیش دانشگاهی و حداقل معدل کل( 
  االتر در زیرگروه مربوط در آزمون سراسریو ب 6500کسب نمره علمی کل 
 باااه نهادهاااا و ساااازمان هاااای دولتااای و  نداشاااتن تعهاااد خااادمت و یاااا رابیاااه اساااتخدامی یاااا

 غیردولتی،در آغاز تحصیل
  باااه بعاااد مااای توانناااد متقا ااای  1375/7/1ساااال تماااام )متولااادین  22دارا باااودن حاااداک ر

ارد دیگاار بااه هاایب وجااه بااه شوند(. اامن اینکااه انجااام خاادمت سااربازی یااا سااوابق کاااری و مااو
 .سقف سنی افزوده نمی شود

 در  باااومی باااودن )باااومی اساااتانی( داوطلاااب در رشاااته هاااای اعاااالم شاااده آماااوزش و پااارورش
 استان محل پذیرش

  مخترعاااان، مبتکاااران، برگزیااادگان المپیادهاااای علمااای، نخبگاااان علمااای و مهاااارتی،در صاااورت
 .الزم برخوردار خواهند شدکسب حد نصاب نمره علمی الزم در مصاحبه از امتیازات 

  اداماااه تحصااایل آن دساااته از داناااش آموختگاااان بهاااره مناااد از امکاناااات دولتااای از تحصااایل
رایگاااان مجااادد در مقیاااع قبلااای، در صاااورت ایفاااای تعهااادات آماااوزش رایگاااان یاااا بازخریاااد 

 .تعهدات مربوطه بالمانع است
 ن قابلیااات، موفقیااات در مصااااحبه اختصاصااای جهااات ارزیاااابی توانمنااادی هاااا و تشاااخی  میااازا

 انگیزه متقا یان
 ارائه تعهد عدم جابجایی ده ساله برون استانی در استانی که استخدام می شوند. 
  سال در بدو استخدام قیعی پس از فارغ التحصیل شدن 28داشتن حداک ر 

 

را فقاااط و فقاااط از  و مخصوصاااا محاااداک ر سااان لیفاااا آخااارین جزئیاااات شااارایط پاااذیرشتوجاااه مهااام : 
 یا اطالعیه سازمان سنجش کسب کنید. طریق آخرین نسخه دفترچه انتخاب رشته و
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 محور سواالت احتمالی گزینش تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان -2

 
  ندهید آرامش خود را حفظ کنید و استرس به خود راه 
  نظافت فردي -آراستگي ظاهر ي لباس مناسب 
 برخورد اوليه وآداب معاشرت /نحوه ورود به مصاحبه / سالم /نشستن / خداحافظی 
 داليل انتخاب شغل معلمي/عالقه است یا اجبار یا اکره/ 
  ي اجتماعي وتعاونتمايل به همكار 
  مطالعه كتاب وتحقيق -علم دوستي 
 قدرت ارتباط با بچه ها ووالدين 
 فن بيان ومهارت هاي كالمي 
 اعتماد به نفس 
 مسئوليت پذيري 
  متانت ووقار -آرامش 
 خودشناسي )مثالچندتا از ویژگی های خوب وبد خوتون را بگید .... 
 انعطاف پذيري و انتقاد پذيري 
 مسائل قدرت تبيين وتحليل 
 روخواني و روان خواني قران مجيد 
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  فرهنگیان دانشگاه مصاحبه برگزاری نحوه  نکات مترینمه -3
 کننده شامل سه نفر از افراد واجد شرایط است که یکی از اعضای گروه به عنوان مسئول گروه مصاحبه گروه مصاحبه

 .شودکننده تعیین می
 
 آیددر هر جلسه فقط از یک داوطلب، مصاحبه به عمل می. 
 
  دقیقه است 40مدت زمان مصاحبه برای هر داوطلب حداکثر. 

 
 مرکز مجری مصاحبه اختصاصی در هراستان به تفکیک جنس، پردیس خواهران و برداران است. 

 
  بررسی سالمت تن و روان و شرایط جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی توسط پزشک معتمد واجد شرایط

 .دشوآموزش و پرورش انجام می
 

 های اختصاصی آنان در رشته تحصیلی، موردنظر نیستدر انجام مصاحبه از داوطلب، ارزشیابی علمی از توانمندی. 
 

  نخبگان علمی و مهارتی، مخترعان، مبتکران، برگزیدگان المپیادهای علمی، فرهنگی، هنری و مهارتی، جشنواره خوارزمی
 .نتخابی، از اولویت پذیرش برخوردار خواهند شددر شرایط علمی برابر، براساس کد رشته محل ا

 
 ام مصاحبه قابل محاسبه و احتساب مندی از امتیاز مربوط به مدارک امتیازآور در مصاحبه اختصاصی صرفًا در انجبهره

 .است و بعد از اتمام زمان مصاحبه به مدارک ارائه شده جدید امتیازی تعلق نخواهد گرفت
 

 شده به مرکز مجری مصاحبه اختصاصی و عمومی مراجعه ننماید و یا در یل در مهلت مقرر تعیینداوطلبی که به هر دل
 .شودجلسه مصاحبه حاضر نشود، غایب محسوب می

 
 هیچ شرایطی امکان بذیر نخواهد بود تحتتمام مهلت مقرر، برگزاری مصاحبه پس از ا. 

 
 خاذ نماید تا در آخرین روز مصاحبه از غایبین موجه در صورت ستاد استانی در صورت صالحدید قادر است تدبیری ات

 .مراجعه داوطلب، مصاحبه به عمل آید
 

 
 های های آزمون سراسری، هریک از داوطلبان معرفی شده برای هزینه مصاحبه و بررسی صالحیتبراساس جدول تعرفه

( به حسابی که در زمان مصاحبه اختصاصی هزار ناموت 33عمومی، بارعایت موارد فوق، مبلغ سیصد و سی هزار ربال)
 .شود، واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مرکز مجری مصاحبه تحویل نماینداعالم می
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 یگر روانشناس، علوم تربیتی و علوم انسانهای ارزیابی داوطلبان توسط مصاحبهای از فرمنمونه -
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 نپذیرش در دانشگاه فرهنگیا ای از برگه مجموع امتیازات نهایی داوطلباننمونه -
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 سواالت روانشناسی عمومی مصاحبه و گزینش -4
 

 
 ؟ از خودت بگو -1

نحوووه رزومووه نویسووی و یووا معرفووی بیوووگرافی بسوویار مهوو، اسووت اول از همووه، معرفووی خووود را مثبووت و سوواده 

بووه جنبووه هووایی از زنوودگی شوو لی،  نگووه داریوود و از صووحبت هووای نووامربوط اجتنوواب کنیوود. بوورای مثووال، بیشووتر

عالقمنووودی هوووا، دسوووتاوردها و تحصووویالت خوووود بپردازیووود کوووه بوووا منووواف  موووورد نظووور و مصووواحبه کننوووده 

 ..همخوانی دارند

روی چیزهووایی متمرکووز شوووید کووه بووا شوو ل مووورد نظوور و نیووروی مووورد نیوواز مصوواحبه کننووده ارتبوواط مسووتقی، 

تر از آنکووه بوورای سوونجش هووووش یووا اسووتعداد و توانوووایی دارنوود. در نظوور داشووته باشوووید کووه مصوواحبه ، بیشووو

هووای شووما برگووزار شووود، بوورای ایوون اسووت کووه مسووئولین شوورکت، همخوووانی شووما بووا یووک شوو ل خووا  را 

 .ارزیابی کنند
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 بزرگترین نقاط ضعف شما شامل چه مواردی است؟ -2

ا انتخوواب کوورده هوور کاندیوودی مووی دانوود چگونووه بووه ایوون سوووال پاسوو  دهوودو کووافی اسووت یووک ضووع  تئوووری ر
 به یک نقطه قوت پنهان تبدیل کند. و آن را با قدرت بیان

 
در ایوون قسوومت هوور حرفووی مووی زنیوود لطفووا جووواب شووما جملووه موون فوووق العوواده هسووت، یووا هوور چیووز دیگووری 
موورتبط بووا ایوون جملووه نباشوود . یقینووا ممکوون اسووت ایوون قضوویه درسووت باشوود امووا ایوون پاسوو  معمووو  ایوون طوورز 

 .اهد داشت که اصال واقعی نیست و خیلی مستحک، تر از ضع  داخلی استفکر را به دنبال خو

میتوانیوود ایوون جملووه را بووه جملووه ی ) توجووه کووردن بووه جزئیووات و بدسووت آوردن چیووز هووا بووه نحوووه درسووت ( 
 .ت ییر دهید که خیلی ه، ضع  بزرگی نیست

 
 
 

 
 
 مهم ترین نقاط قوت شما چه مواردی را در برمی گیرد؟ -3
 

ووفات ماننوود بوورای پاسوو   ریووزبین، و دقیووق متفکوور، و خونسوورد بووه ایوون سوووال، اگوور قصوود داریوود فهرسووتی از ص 
کننده نووام ببریوود، بهتوور اسووت خودتووان را خسووته نکنیوود زیوورا هوور شخصووی را بوورای مصوواحبه … و شووناسوقت
 .تواند درباره خودش چنین ادعایی داشته باشدمی

آییوود صووحبت کنیوود و اری کووه بووه خوووبی از پسشووان برمیبوورای پاسوو  بووه ایوون سوووال بهتوور اسووت دربوواره سووه کوو
هوور کوودام را بووا ذکوور یووک نمونووه توضوویث دهیوود. بوورای مثووال اگوور فوورد منظمووی هسووتید، دربووار  نحوووه موودیریت 

هوووای مووودیریت موووالی خوووود تان خووووب اسوووت، بهتووور اسووت از مهارتهایتووان صوووحبت کنیووود. اگووور ریاضوویپروژه
 .بگویید

 
 
 
 ر چه موقعیتی می بینید؟پنج سال دیگر خود را د  -4

ایوون سوووال هوو، مووی توانوود ترفنوود باشوود . اگوور شووما هوود  بلنوود موودتی داریوود کووه بووا کوواری کووه هوو، اکنووون بوورای 
 .آن درخواست داده اید تداخل دارد نیازی به بیان آن نیست

 جملووه ای کووه در اینجووا مووی توانیوود بیووان کنیوود ایوون اسووت کووه شووما بوودنبال کوواری هسووتید کووه تووامین کننووده و
پرچووالش اسووت و شووما نسووبت بووه آن احسوواس داریوود.حال اگوور شووما یووک ایووده روشوون از جووایی کووه مووی 
خواهیوود باشووید داریوود و ایوون همگووام بووا کوواری اسووت کووه بوورای آن بووه مصوواحبه رفتووه ایوود بووا تمووام وجووود آن 
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برنامووه را مطووورد کنیووود .مصوواحبه کننوووده هوووا مووی خواهنووود ایووون را بشوونوند کوووه شوووما کوواری را کوووه بووورای آن 
 .درخواست داده اید دنبال می کنید

 
 

 ؟و باید شما را استخدام کنیم چرا می خواهید در این پست مشغول به کار شوید -5
حوووال، اگوور فووورد درسوووتی بوورای موقعیوووت شووو لی موووورد نظوور هسوووتید، حتموووًا ایووون نکتووه را بیوووان کنیووود. بااین

انوود نیووز ماننوود شووما م کردهیادتووان باشوود ممکوون اسووت دیگوور افوورادی کووه بوورای ایوون موقعیووت شوو لی اقوودا
 شرایط  زم را داشته باشند یا حتی در مواردی از شما بهتر باشند

اگووور شووورایط  زم بووورای شووو ل موووورد نظووور را نداریووود از اداموووز مصووواحبه ناامیووود نشووووید. از خودتوووان شوووور و 
اکیوود کنیوود. اشووتیاق نشووان دهیوود. اگوور در مهووارتی ضووع  داریوود، بوور روی عالقووه و اشووتیاق خووود بووه یووادگیری ت

بووور روی نکوووات مثبوووت کووواری کوووه قوووادر بوووه انجوووامش هسوووتید تاکیووود کنیووود و توضووویث دهیووود کوووه چگونوووه 
 .ریزی یاد بگیریدتوانید آنچه را که بلد نیستید با برنامهمی

منظووور ایوون سوووال اینسووت کووه آیووا شووما خووود را مناسووب ایوون شوو ل مووی دانیوود  توجووه کنیوود کووه بایوود اطالعووات 
ورد نظووور داشوووته باشوووید ، بوووا خم در موووورد ماموریوووت آن شووو ل و ماهیوووت آن و کوووافی در موووورد شووو ل مووو

 .اینکه هد  انتظار آنها از این ش ل چیست ، بسیار مه، است

اگر بتوانید در مورد ش ل مورد نظر با اطرافیان مشورت کنید و یا در اینترنت در مورد ش ل جستجو کنید ، می توانید به چنین 
 .ب بدهیدسوا تی پاس  های مناس

در جواب این سوال می توانید درباره تحصیالت، مهارتها، تجربیات و خصوصیات شخصیتان که مناسب برای کار در آن و در کل 
 .توضیث دهید  سازمان است

 
 
 
 شغل رویاییتان را توصیف کنید -6

 .ال نباید جواب را از خودتان سره، کنیدبرای پاس  به این سوال سه نکته را فراموش نکنید: ارتباط، ارتباط، ارتباط. با این ح
بدین منظور از مهندسی معکوس استفاده کرده و ویژگی های مشابه میان ش لی که برای آن مصاحبه می کنید و کار رویایی را 

 شناسایی کرده و برای توصی  ش ل جدید از آنها استفاده کنید. 
 
 
 
 ؟ در این شرایط چه کرده اید؟آیا تا به حال با تصمیمات کاری مخالف بوده اید -7

هوویچ کووس بووا تمووام تصوومیمات موودیرانش موافووق نیسووت و البتووه ایوون مسوواله مشووکلی نوودارد امووا عکووس 
العملووی کووه نشووان مووی دهوود اهمیووت دارد. )همووه مووا افوورادی را مووی شناسووی، کووه در جلسووات کوواری متعوودد از 

  .مات را نقووود موووی کننووود(بسووویاری تصووومیمات حمایوووت موووی کننووود اموووا پوووس از خووورو  از جلسوووه ایووون تصووومی
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بووه مصوواحبه کننووده نشووان دهیوود کووه بووه شوویوه ای مفیوود دغدغووه هووای خووود را بیووان کوورده و حرفووه ای بوووده 
 اید. 

 
 
 
 به نظر خودتان دیگران شما را چگونه توصیف می کنند  -8

ی، کاری را انجام می به نظرم از نظر دیگران فرد سووخت کوشووی هسووت، و آن چه که می خواه، را به دسووت می آورم. اگر بگو
ده،، اینکار را می کن،. اگر به کسی قول ده، که کمکش می کن، اینکار را خواه، کرد. مطمئن نیست، که همه از من خوششان 
 .بوویووایوود امووا هوومووه مووی دانوونوود کووه مووی توووانوونوود روی حوور  موون حسووووواب کوونوونوود

 .از این بهتر نمی شود به این سوال پاس  داد
 

 
 
 
 ساعات کاری چه فعالیت هایی انجام دهید؟ دوست دارید خارج از  -9

بسیاری از مدیران عقیده دارند که تناسب با فرهنگ سازمانی اهمیت با یی دارد و به همین خاطر از سرگرمی های افراد در 
 .خار  از ساعت کاری به عنوان روشی برای ارزیابی تناسب آنها با فرهنگ شرکت استفاده می کنند

ال نباید به سرگرمی هایی اشاره کنید که به آنها عالقه ندارید. روی فعالیت هایی تمرکز کنید که به رشد برای پاس  به این سو
 .افراد منجر می شوند، برای مثال مهارت هایی که در حال یادگیری آنها هستید را با ویژگی های شخصی مرتبط سازید

 
 
روز سه سانتی متر باال می آید اما در شب دو سانتی پایین می رود. چند سانتی متر زیر زمین قرار دارد و هر  30یک کرم خاکی  -10

 روز طول می کشد تا از خاک بیرون باید؟
بووه لطوو  فراگیوور شوودن اینترنووت سوووا تی از ایوون دسووت محبوبیووت زیووادی پیوودا کوورده انوود. مصوواحبه کننووده 

  .حوووک بزنووودلزوموووا بوووه دنبوووال پاسووو  درسوووت نیسوووت بلکوووه موووی خواهووود مهوووارت اسوووتد ل شوووما را م
تنهووا کوواری کووه بایوود بکنیوود ایوون اسووت کووه حووین تووالش بوورای حوول مسوواله منطووق خووود را نشووان دهیوود. از 
مسووخره شوودن در صووورت ارائووه پاسوو  نادرسووت نهراسووید، چوورا کووه گوواهی اوقووات مصوواحبه کننووده سووعی دارد 

 .نحوه برخورد شما با شکست را ارزیابی کند
 

 آیا شما سوالی دارید؟ .11

وال بوورای پرسوویدن داشووته باشووید زیوورا ممکوون اسووت ایوون آخوورین شووانس شووما بوورای اشوواره همیشووه یووک سوو
وجود نیامووده اسووت. همچنووین بووه بخشووی از کووار باشوود کووه فرصووت صووحبت دربووار  آن در طووول مصوواحبه بووه

 .توانیووووود از آنهوووووا بخواهیووووود کوووووه نظرشوووووان دربووووواره عملکردتوووووان در طوووووول مصووووواحبه را بگوینووووودمی
کننده در طوووول مصووواحبه بوووه آن اشووواره ت کوووه یکوووی از موووواردی کوووه مصووواحبهای ایووون اسووویوووک حرکوووت حرفوووه
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کوورده اسووت را یووادآوری کنیوود و از او بخواهیوود کمووی بیشووتر دربوواره آن توضوویث دهوود. ایوون کووار نووه تنهووا شووما 
کنووود کوووه در طوووول مصووواحبه بوووا دقوووت بوووه کننده ثابوووت میدهووود، بلکوووه بوووه مصووواحبهرا عالقمنووود نشوووان می

 .ایدهایش گوش دادهصحبت
 

 

 ؟اخبار و مسائل روز را بگویید -12
 

و از گفتن مسائل روز قرار بگیرید در جریان شبکه دو  30/20 اخبار مانند بخش های خبری صدا و سیما ل از طریق روز قب کنید از چندسعی 
 نیز خش های مثبت خبر و نحوه بیان خودتونو تنها به بازگو کردن بدوری کنید. بعضی چیزها مانند اینکه این اخبار دروغین است و ... 

 باشید.توجه داشته 
 
 
 بهترین دوستانتان را بگویید مشخصات دوست خوب و ...؟ -13
 

سببعی کنیببد ویژگببی هببای خببوب دوسببتانتان و آنچببه کببه باعببا شببده آنهببا را انتخبباب کنیببد بگوئیببد خببب 
 تا بفهمند معیارهای شماچه چیز هایی هستند.
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 سواالت احکام و عقیدتی -5
 

 والیت فقیه و احکام 
 : دالیل عقلی اثبات والیت فقیه

 
 . هر جامعه ای برای تامین نیازهای فردی و اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج نیاز به حکومت دارد الف(

 
 . صوم باشد و جامعه را اداره کندحکومت ایده ال و میلوب ترین شکل ان حکومتی است که در راس ان امام مع ب(
 .وقتی بدست اوردن ایده ال میسر نباشد باید نزدیک به ان انتخاب شود ج(

 
نزدیک ترین کس کساای اساات که علم به موازین فقهی و احکام کلی اسااالم داشااته و شااایسااتگی های روحی و اخالقی به گونه ای که گرفتار هواهای  د(

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

 
و امامان بر والیت بر اموال و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با اذن خداوند متعال مشروعیت می یابد و این حق از جانب خداوند به پیام ه(

مان فقیه داده شده است و در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند خداوند متعال اجرای آنرا به کسی که اصلح از دیگران است داده است که ه
 . جامع الشرایط است

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

 . علوم اسالمی و سعی و تالش فراوان با عنایت الهی حاصل می شود

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

 :شرایط مجتهد
 دانا-اعلم-شیعه دوازده امامی-هزاد حالل– عاقل-بالغ-مرد-دهزن–عادل 

 
 :راههای شناخت مجتهد

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

 
 :راههای بدست آوردن فتوای مجتهد

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

 
 :منابع اجتهاد

 ( معصوم امامان و پیامبر روایات)سنت – قران – اجماع –عقل 
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 :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-منکر از نهی – معروف امربه– جهاد– خمس– زکات-روزه– حج–نماز ده مورد است:  

 :اصول دین

عدل )صفت کمال است و خداوند تمام صفات کمال را داراست و از هر نقصی منزه است و ظلم و بدی  - توحید )خداوند عالم یکتاست( پنج مورد است :
و درصدد تقرب به خداست و احساس راهنمایی داردو بدین جهت راهنمایی ها از جنس خود انسان  نبوت)با توجه به اینکه انسان خداجو است -نمی کند(

شود چون حافظ و بیان کنند شد(امامت )باید ازطرف خداوند انتخاب  سیه میان مردم وخداوند می با شده و وا ساندن پیام الهی مبعوث  ه دین که برای ر
 معاد)وجود عالم آخرت( است(

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

 

 :فرق مجتهد با ولی فقیه

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
 .ر ولی امر مسلمین باید اطاعت شودنظ

 :انواع آبها
کیلوگرم(  ۳۷۷٫۴۱۹ یا نیم و سهوجب ظرف بعد هر) کر:  است قسم پنج به که( نباشد  مضاف که آبی)میلق آب–)آبی که آن را از چیزی بگیرند(  آب مضاف

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

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

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

 غائب شدن مسلمان-استبراء حیوان نجاستخوار-برطرفشدن عین نجاست-دیگرپاک شود( 

 :شرایط صحیح و و

ظارف آب و او طاال -ظارف آب و او مبااح باشاد-آب و او و محال و او مبااح باشد)غصابی نباشاد(-میلق باشاد-سیزده چیز است : آب و و پاک
بقصاد قربات باشاد )بارای انجاام فرماان خداوناد -وقات بارای و او و نمااز کاافی باشاد-اعضاء و و موقع شستن و مساح پااک باشاد-دو نقره نباش

اساتعمال آب بارای او -اعماال و او را خاود انساان انجاام دهاد-کارهاای و او پشات سارهم انجاام شاود-و و به ترتیب صحیح انجاام شاود-عالم(
 .ی برای رسیدن آب نباشددر اعضاء و و مانع- رر نداشته باشد

  :چیزهایی که باید برای آنها و و گرفت
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اگار نذریاعهدیاقسام خاورده -طاواف واجاب خاناه خادا-ساجده و تشاهد فراماوش شاده-بارای نمازهاای واجاب ب یار نمااز میات شش ماورد اسات:
 .رون آوردن آن از مستراحآب کشیدن قران نجس شده یا بی-اگر نذرکرده جایی از بدن بخط قران برساند-باشد که و و بگیرد

 
 :مبیالت و و

چیزهاییکه عقل را از بین می بردمانند دیوانگی و مساتیو -خوابیکه بواسایه آن چشام نبیند و گوش نشانود-باد معده و روده-غائط-هفت مورد اسات:بول
 .کاریکه برای آن باید غسل کرد-استحا ه زنان-بیهوشی

 :غسلهای واجب
 .واجب شود قسم و نذر بواسیه-استحا ه-میت مس-میت-سنفا-حیض–هفت مورد است:جنابت 

 
 :انواع غسل

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

 
 :غسل میت

 آب خال -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 -پا برسد(سه پارچه است : لنگ)ناف تا زانو و بهتر است از سینه تا روی 
 باشد و پهنای آن طوری باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر بیاید(

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

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

 
 :چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است

 کوزه و آجر م ل پخته گل -سنگ-کلوخ–ریگ -خاک

 
 :دستور تیمم

کشیدن کف دست چپ به -حل رویش موی سر تا ابروهاکشیدن هر دو دست به تمام پیشانی که از م-زدن کف دو دست به چیزهاییکه صحیح است-نیت
 .تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست بتمام پشت دست چپ
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 :نماز
 :نمازهای واجب

نماز -طواف خانه خدا)دو رکعتی(-میت)پنج تکبیر(-آیات)دو رکعت(-رکعت( ۴عشاء-رکعت ۳م رب-رکعت ۴عصر-رکعت ۴ظهر-رکعت ۲نمازهای یومیه)صبح
 .نمازی که بواسیه 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 خال  و طال بافت نباشد-از حیوان حرام گوشت نباشد-از اجزاء مردار نباشد-مباح باشد-شش شرط دارد:پاک باشد

 
 :شرایط مکان نمازگزار

مکان نمازگزار نجس نباشد و یا اگر نجس است بگونه ای تر نباشد که رطوبت آن به بدن یا لباس نمازگزار -سقف آن کوتاه نباشد-بی حرکت باشد-باح باشدم
 .جای پیشانی نمازگزار از جای زانوهای او بیش از چهار انگشت بسته بلندتر نباشد-برسد ولی محل پیشانی باید حتما پاک باشد

 
 :ت نمازواجبا

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

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

 :مبیالت نماز

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

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

 :شکیات نماز

 
 :شکهای باطل

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

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

 
 :شکهایی که نباید اعتنا کند

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

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

ز نمااز دو رکعت خواناده یاا ساه رکعات کاه بناا را بار ساه گذاشاته و یاک رکعات دیگار مای خواناد و بعاد ا بعد از سر برداشتن از سجده دوم شک کند
 یک رکعت احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد

ه شک بین دو و چهار بعاد از سار برداشاتن از ساجده دوم بایاد بناا را بار چهاار گذاشاته و تماام کناد و بعاد از نمااز دو رکعات نمااز احتیااط ایساتاد -
 بجا آورد

ا باار چهااار گذاشااته و بعااد از نماااز دو رکعاات احتیاااط ایسااتاده و بعااد دو شاک بااین دو و سااه و چهااار بعااد از ساار برداشااتن از سااجده دوم کااه بنااا ر -
رکعت نشسته بجا آورد .)اگر بعد از ساجده اول یاا پایش از سربرداشاتن از ساجده دوم یکای از ایان ساه شاک پایش آیاد میتواناد نمااز را رهاا کناد 

 و دوباره بخواند(

 ساه باین شاک–بناا را بار چهاار گذاشاته و تماام کناد و بعاد دو ساجده ساهو بجاا آورد برداشاتن از ساجده دوم کاه  شک بین چهار و پنج بعد از سر -
 بخواند نشسته رکعت دو یا ایستاده احتیاط رکعت یک بعد و کند تمام و گذاشته چهار بر را بنا باید باشد نماز جای هر در چهار و

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

 ج در حال ایستاده که باید بنشیند و تمام کند و دو رکعت احتیاط ایستاده بجا آوردپن و سه بین شک -

 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 -

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

 :نماز احتیاط

 بعد از سالم فورا نیت کرده و تکبیر بگوید و حمد را خواناده باه رکاوع رود و دو ساجده نمایاد اگار یاک رکعات اسات تشاهد و ساالم بگویاد ولای اگار
ت دیگار خواناده و تشاهد و ساالم مای گویاد .)نمااز احتیااط ساوره و قناوت نادارد و بایاد آهساته خواناده دو رکعت است بعد از سجدتین یک رکعا

 (شود 

 
 :سجده سهو

در نمااز چهاار رکعتای بعاد -یاک ساجده را فراماوش کناد-برای سه چیز بعد از سالم انسان باید دو سجده ساهو نمایاد :در باین نمااز ساهوا حارف بزناد
ا آورد :در جائیکاه کاه نبایاد را بجا ساهو ساجده اسات واجاب احتیااط جاهاییکاه در) –ت خواناده یاا پانج رکعات از سجده دوم شک کناد چهاار رکعا

 مای انجاام ساهو ساجده و داده ساالم بعاد و دهاد مای انجاام را شاده فراماوش تشاهد اولقضاای کناد فراماوش را تشهد–سالم دهد سهوا سالم دهد
 .آورد بجا سهو سجده نماز در نقصی و زیادی هر برای بلکه جا بی ایستادن و نشستن برای است مستحب احتیاط(.  دهد

 
 :نحوه انجام سجده سهو

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

 .دهد
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 :نماز مسافر

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

 سافرت می کند بیش از ده روز نماندکیلومتر (یا جایی که م ۴۵سفر کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد)حدودا  -

 ته استداش را فرسخ هشت قصد مسافرت اول از – 

 در بین راه از قصد خود برنگردد -

 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 -

دور شاود کاه دیاوار شاهر را  بماندبقادری آنجاا در روز ده کارده قصاد کاه جاایی یاا وطانش از یعنای برساد تارخ  حاد به-باشدن مسافرت او ش ل – 
 .نبیندو صدای اذان آنرا نشنود

 
 :شرایط امام جماعت

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

 
 :شرایط نماز جماعت

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

 فاصله امام و ماموم و فاصله صفها زیاد نباشد)بیش از یک گام نباشد( -

 رده بین مردها و زنها مانعی ندارد(بین امام و ماموم و همچنین بین صفها مانعی مانند دیوار یا پرده نباشد)نصب پ -

 .گفتن تکبیره االحرام ماموم بعد از امام -

 
 :نماز جمعه

بعد  ومدو رکعت است و دو خیبه 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
یک امام جمعه از حمد سوره منافقون خوانده شود .دو قنوت دارد در رکعت اول قبل از رکوع و در رکعت دوم بعد از رکوع)حداقل تعداد افراد پنج نفر است 

 .و چهار ماموم (

 
 :موارد واجب شدن نماز آیات

 .رد و سرخ و سیاه در صورتی که بیشتر مردم بترسندرعد و برق و وزیدن بادهای ز-کسوف)خورشید گرفتگی(-خسوف )ماه گرفتگی(-زلزله
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 :دستور نماز آیات

دو رکعت است در هر رکعت پنج رکاوع دارد و انساان بعاد از نیات تکبیار بگویاد و یاک حماد و ساوره بخواناد بااز باه رکاوع رود و بعاد از بلناد شادن 
ایاد و برخیازد و رکعات دوم را بخواناد و تشاهد داده و ساالم دهاد .) دوباره حمد و سوره بخواناد و باه رکاوع رود تاا بعاد رکاوع پانجم دو ساجده نم

ماای شااود بجااای حمااد و سااوره یااک سااوره را پاانج قساامت کاارده و بعااد از حمااد اول قساامت اول سااوره خوانااده شااده و برکااوع رود و قساامت دوم 
رکعاات اول رکعاات دوم را بخوانااد و تشااهد و  سااوره را خوانااده و برکااوع رود و همااین طااور تااا رکااوع پاانجم تمااام شااود و دو سااجده نمایااد و ماننااد

 سالم دهد (

 
 :نماز عید

سوره  ست که در رکعت اول بعد از حمد و  شود و دو رکعت ا ست خوانده  شدن آفتاب بهتر ا ست که بعد از بلند  پنج تکبیر که همان نماز عید قربان و فیر ا
یر گفته و به رکوع رود و ساااجدتین را بجا آورده و برخیزد و در رکعت دوم بعد از حمد و بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تکب

م اهل الکبریاء و سااوره چهار تکبیر که بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بخواند و به رکوع رفته و دو سااجده نماید و تشااهد و سااالم دهد ) الله
 .(…العظمه و 

 
 :نماز شب

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

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

 
 :نماز وحشت

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 رکعت است که در
 .قدر

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

 گلی کوزه – آجر-گب سنگ– آهک

 
 :سجده واجبه قرآن

 فصلت-سجده– علق–نجم 

 
 :مبیالت روزه : نه مورد است

رساندن -دروغ بستن بخدا و پی مبر 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 اذان صبح-بفرو بردن تمام سر در آ-غبار غلیظ به حلق

 
 :کفاره روزه

دو ماه روزه گرفتن که سی و یک روز آن -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 -دپی درپی باش
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 :روزه های حرام

 . باشاادروزه عید فیر و قربان حرام اساات و روزی را که انسااان نمی داند آخر شااعبان اساات یا اول رمضااان اگر بنیت اول رمضااان روزه بگیرد حرام می 
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 

که روزه  کاری وشود خوب ظهر از پیش که مریضی-رسد می وطنش به بعدازظهر که مسافری–را باطل می کند انجام داده ولی پیش از ظهر به وطنش برسد 
کافری که در روز ماه رمضااان -زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شااود-مریضاای که بعدازظهر خوب شااود -را باطل می کند انجام داده باشااد

 .مسلمان شود

 
 . هااین نندما و ذرت-برنج– کشمش-خرما-جو–مقدار زکات فیریه 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 تقویت بنیه ما شکالت مالی امت ا ست بمنظور رفع م سالمی ا سالمی در هفت مورد یکی از انواع مالیاتهای ا لی حکومت ا
مال حالل -گنج)نصاب آن همان نصاب معدن است(-م قال معمولی طال( ۱۵م قال معمولی نقره یا  ۱۰۵ آن نصاب)معدن–واجب می شود: منفعت کسب 

صاحب مال حرام و مقدارش را نداند( ست می -مخلوط به حرام)اگر  صی یعنی فرو رفتن در دریا بد سیه غوا نخود طال  ۱۸آید)قیمت آن به جواهری که بوا
 .زمینی که کافر ذمی 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-

 حبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیایدمالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مست -

 .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 :

 .یر یا سید یتیم یا سیدی که در سفر درمانده است بدهنداحتیاط واجب باید با اجازه مرجع تقلید به سید فق

-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
 ه مالک آن باشد(گوسفند.) در صورتی که یازده ما-گاو-شتر-نقره)سکه خورده باشد(-طال)سکه خورده باشد(

 

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

ابن السبیل یعنی -فی سبیل اهلل یعنی کاری که منفعت عمومی دارد-بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد-خریداری بنده ها و آزاد کردن آنها-کنند
 .کسی که در راه مانده است
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 سواالت سیاسی -6

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

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

 
 :ویژگیهای قانون اساسی

سااختار عاالی ساازمان قاوای حااکم -دین نظاام )خادای یکتاا(بنیاان اصاول بنیاا -تعانن شاکل حکومات)م ال جمهاوری اساالمی(-کلی بودن مقررات
مسااوی حقاوق ملات ایاران در  -تاوام باا مسائولیت در برابار خادا آزادی) افاراد آزادیهاای و حقاوق تعانن-(قضاائیه– مجریاه –بر کشاور)قوه مقنناه 

 برابر قانون و حمایت یکسان قانون (

 
 :روشهای انتخاب رهبر

 
 بیور مستقیم توسط مردم )که تنها برای رهبری حضرت امام خمینی اعمال شد و پس از آن این روش امکان پذیر نیست(احراز صالحیت و تعنن رهبر 

مسائل  احراز و تعنن رهبر توسط خبرگان رهبری) درباره همه فقهای واجد شرایط بررسی و مشورت می کنند و اعلم ترین به احکام و مو وعات فقهی و -
 ارای مقبولیت عامه تشخی  دهند او را به رهبری انتخاب می کنند (سیاسی و اجتماعی و د

 :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
شد و از انجام م شخی  دهد، با تقوا با صی بویژه گناهان کبیره بپرهیزد(آن ت شرایط و -عا شرافیت و آگاهی کامل به  سی و اجتماعی )ا سیا صحیح  بینش 

شااجاعت)در مقابله با -تدبیر )توانایی برای حل مسااائل و مشااکالت(-او اااع جامعه و درک معضااالت و مشااکالت اجتماعی و هدایت جامعه از بحرانها (
 .قدرت کافی برای رهبری )توانایی جسمانی است(-یت)علم اداره امور و قدرت مدیریت را داشته باشد(مدیر-تهدیدات و قدرت نمایی های دشمنان(

 
 :وظایف و اختیارات رهبر

 فرمان–نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام -تعنن سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخی  مصلحت نظام
سی همه سیج و صلح و جنگ اعالن – مسلح نیروهای کل هیفرماند – پر  از که نظام معضالت حل – گانه سه قوای روابط تنظیم و اختالف حل – نیروها ب
صلحت نظام ع طریق شخی  م ست از طریق مجمع ت ضاء –ادی قابل حل نی ست حکم ام  نظر در با جمهور رئیس عزل – مردم انتخاب از پس جمهوری ریا
 تخفیف یا عفو – وی کفایت عدم بر اسااالمی شااورای مجلس رای یا قانونی وظایف از وی تخلف به کشااور عالی دیوان حکم از پس کشااور مصااالح گرفتن

ضائیه محکومی مجازات شنهاد رئیس قوه ق سالمی پس از پی صب –ن در حدود موازین ا ستیفای قبول و عزل و ن  مقام ترین عالی نگهبان، شورای فقهای:  ا
 اسالمی انقالب پاسداران سپاه کل فرمانده – مشترک ستاد رئیس ایران، اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان رئیس ،( قضائیه هقو رئیس) قضائیه قوه

 .(اندهان عالی نیروی نظامی و انتظامی)نیروی زمینی و هوایی و دریایی ارتش و سپاه ، جانشین فرماندهی سپاه ، فرمانده کل نیروی انتظامی فرم –

 
 :کناری رهبرشرایط بر 

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

 
 :وظایف دولت
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 و مااردم بااه خاادمت باارای خااود وقااف – اساساای قااانون از پاسااداری – اسااالمی جمهااوری نظااام از پاسااداری –پاسااداری از مااذهب رساامی کشااور 
دا در انجااام خاا از اسااتعانت – ار اای تمامیاات و مرزهااا از حراساات – عاادالت گسااترش و حااق از پشااتیبانی – اخااالق و دیاان تاارویج و کشااور اعااتالی

 و خااواری ربااا از جلااوگیری – مجلااس و رهباار و ملاات مقاباال در بااودن پاسااخگو – اماناات از نگهااداری در اطهااار ائمااه و پیااامبر از پیااروی –وظااایف 
 – کار و اشت ال امکان کردن فراهم – آنان از حمایت و زنان حقوق از پاسداری – اختالس و وهرش

 
 :خصوصیات رئیس جمهور

 – االصال ایرانای –سال و حاق انتخااب یکباار دیگار توساط ماردم و دوماین مقاام عاالی کشاور( رجاال ماذهبی و سیاسای  ۴توسط مردم و به مدت )
 بااه معتقااد – ایااران اسااالمی جمهااوری مبااانی بااه معتقااد – مااومن – تقااوی و اماناات – سااابقه حساان دارای – ماادبر و ماادیر -ایااران تابعیاات دارای

 کشور رسمی مذهب

 
 :وظایف و اختیارات رئیس جمهور

سی  سا سئولیت اجرای قانون ا ست –م صب – وزیران هیات ریا سئولیت – وزیران عزل و ن ضاء – مجلس مقابل در وزیران اقدامات م  بین قراردادهای ام
شورها سایر سفرای های اعتبارنامه دریافت و خارج به سفیران اعزام – المللی ست – ک ست – ملی امنیت عالی شورای ریا  –ی انقالب فرهنگی شورا ریا

سئولیت سی قانون در بازنگری زمینه در رهبری فرمان اجرای م سا ست تعنن – ا ضاء – اهم سه مدت برای وزیر بدون های وزارتخانه برای موقت سرپر  ام
 مجلس علنی غیر جلسه تشکیل درخواست – انتخابات توقف پیشنهاد – پرسی همه پیشنهاد – دولتی های نشان اعیای – مجلس مصوبات

 
 :وظایف اصلی نمایندگان

دارند :قانون بودجه،عهدنامه  نفر( قانونگذاری )پیشنهاد و پیش نویس قوانین ، قوانینی که جنبه تصویبی ۲۹۰سال و به تعداد  ۴توسط مردم و به مدت  )
شرایط ا یراری نظیر جنگ ،اخذ وام و کمک های  ها و قراردادهای بین المللی ،ت نر خیوط مرزی،حالت فوق العاده و محدودیت های  روری کشور در 

لت به داوری در صورتی که طرف دعوا خارجی مالی ،استخدام کارشناسان خارجی ،انتقال بناها و اموال دولتی ،صلح دعاوی و و یا ارجاع به دعاوی مالی دو
شند(  صر نبا سی که منح ستقراض یا کمک بالعوض،فروش یا انتقال به غیر نفای شد، قرض یا ا سیر –با شکیل بر نظارت) مجلس نظارت – عادی قانون تف  ت

ستیضاح و سوال و تذکر طریق از دولت عملکرد بر ،نظارت وزراء به اعتماد رای با دولت سیدگی ا  و تحقیق ،حق گانه سه قوای کار طرز از مردم شکایات به ،ر
 .(کشور  امور تمام در تفح 

 
 :زمان تعویق انتخابات مجلس

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

 
 :شورای نگهبان

ن اساساای از نظاار عاادم م ااایرت مصااوبات مجلااس شااورای اسااالمی بااا آنهااا شااورایی بااه نااام شااورای بااه منظااور پاسااداری از احکااام اسااالمی و قااانو
نگهبان )شش نفار توساط رهبار بصاورت مساتقل و شاش نفار توساط مجلاس شاورای اساالمی باا معرفای قاوه قضاائیه باه مادت شاش ساال( باا 

ئل روز کاه توساط رهبار انتخااب مای شاوند و شاش نفار دیگار دوازده نفر کاه ، شاش نفار آنهاا از فقهاای عاادل و آگااه باه مقتضایات زماان و مساا
حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی از میاان حقوقادانان مسالمانی کاه باه وسایله رئایس قاوه قضاائیه باه مجلاس شاورای اساالمی معرفای مای 

 .شوند و با رای مجلس انتخاب می شوند

 
 :وظایف شورای نگهبان
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شورای  شورای نگهبان و تشخی  تشخی  عدم م ایرت مصوبات مجلس  اسالمی و قوانین و مقررات مو وعه کشور با احکام اسالمی با اک ریت فقهای 
ست  شورای نگهبان ا ضای  سی بر عهده همه اع سا ست ، رهبری خبرگان مجلس)  انتخابات بر نظارت –عدم تعارض و تیبیق آنها با قانون ا  ، جمهوری ریا

 . اساسی قانون تفسیر – سیپر همه بر نظارت –(  اسالمی شورای مجلس

 
 :وظایف قوه قضائیه

سال و عالی ترین مقام قضایی کشور می باشد ( رسیدگی و صدور حکم در  ۵توسط رهبری یک مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر به مدت )
صمیم و اقدام الز صومات و اخذ ت صل دعاوی و رفع خ شکایات،حل و ف سبیه که قانون معین می کند مورد تظلمات ،تعدیات ، سمت از امور ح  –م در آن ق

 و حدود اجرای و مجرمین تعزیر و مجازات و ،تعقیب جرم کشف –انین قو اجرای حسن بر نظارت – مشروع آزادیهای و عدل گسترش و عامه حقوق احیای
 مجرمین اصالح و جرم وقوع از پیشگیری برای مناسب اقدام – اسالم جزایی مدون مقررات

 
 :وظایف رئیس قوه قضائیه

 و عزل و شایسته و عادل قضات استخدام –المی اس جمهوری با متناسب قضایی لوایح تهیه – دادگستری در الزم تشکیالت ایجاد –اداره امور قوه قضائیه 
 سیاسی مقامات های دارایی به گیرسید – دادگستری وزارت مقام تصدی جهت شخصی معرفی – مجرمان مجازات تخفیف یا و عفو پیشنهاد – آنها نصب

 نگهبان شورای حقوقدان اعضای پیشنهاد – سیما و صدا در نماینده تعنن –

 
 :سازمان و ارگانهای زیر نظر قوه قضائیه

 علیه توطئه – رهبری معظم مقام و گذار بنیان مقام به توهین –دادسراها و دادگاهها)کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افسادفی االرض 
سلحانه اقدام یا نظام سسات تخریب و ،ترور م سی – نظام با مقابله بمنظور مو سو  عالی دیوان – –ط به موادمخدر و قاچاق مربو جرایم – اجانب نفع به جا
 قضات مشورت با – آن درباره کمح صدور و جمهور رئیس تخلف به رسیدگی – قضایی رویه وحدت ایجاد و محاکم در قوانین صحیح اجرای بر نظارت)کشور
ست(  ۵ مدت به دیوان شود و انتخاب مجدد بالمانع ا سیدگی)اداری عدالت دیوان –سال انتخاب می  صمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از  به ر ت

سسات شکیالت و نهادهای انقالبی و مو شهرداری ها ، ت شرکتهای دولتی ، سسات و  سازمان ها ، مو سته به آنها(  وزارتخانه ها ،  سی سازمان –واب  کل بازر
 قانونی پزشکی سازمان –ان ثبت اسناد و امالک کشور سازم – تربیتی و امنیتی اقدامات و زندانها سازمان – مسلح نیروهای قضایی سازمان – کشور

 
 :وظایف شورای عالی امنیت ملی

 اقتصادی و اطالعاتی،اجتماعی،فرهنگی ، سیاسی فعالیتهای هماهنگی – ملی کمیتحا  و ار ی تمامیت و اسالمی انقالب از پاسداری –تامین منافع ملی 
 دفاعی سیاستهای تعنن –یری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی گ بهره – امنیتی و دفاعی کلی تدابیر با ارتباط در
 . رهبری مقام طرف از دهش تعنن کلی سیاستهای محدوده در کشور امنیتی و

 
 :اعضای شورای عالی امنیت ملی

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

 
 : وظایف مجمع تشخی  مصلحت نظام

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

رئیس مجمع توسط رهبر انتخاب مای شاود ( اعضاای ثابات : رئایس جمهاور ،رئایس مجلاس ،رئایس قاوه قضاائیه ،فقهاای شاورای نگهباان و افاراد )
 . ایااای کاااه مو اااوع ماااورد بحاااث باااه حاااوزه وظاااایف آنهاساااتاعضاااای موقااات : وزیااار یاااا وزر -معرفااای شاااده توساااط رهبااار

 ۸۶سااال انتخاااب ماای شااوند و تعدادشااان فعااال  ۸وظاایف مجلااس خبرگااان رهبااری متشااکل از فقیااه هااای واجااد شاارایط و توسااط مااردم و بماادت 
ورای باازنگری قاانون ت پانج نفار از اعضاای مجلاس خبرگاان در شاعضاوی – رهبار عازل – رهباری بار نظاارت – رهبار تعانن( …نفراست با ریاسات 

 اساسی

 
 :ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی

 
 انتخاب به نفر ده – رهبری خبرگان مجلس اعضای از نفر پنج – نظام مصلحت تشخی  مجمع ثابت اعضای – گانه سه قوای روسای –اعضای شورای نگهبان 

 دانشگاهیان از نفر سه -اسالمی شورای مجلس مایندگانن از نفر ده –سه نفر از قوه قضائیه  – وزیران هیات از نفر سه – رهبر

 
 :مواردی که غیر قابل ت نر است

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

 
 :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 -7

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

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

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

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

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

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

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

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

 .استها. ش( نگاشته شده ۱۳۶۰ – ۱۲۸۱هاردهم هجری به قلم عالمه سید محمدحسین طباطبایی )قرن چ

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

 .استفارسی نیز ترجمه شده

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 لجنان:مفاتیح ا
 .استصادر شده و توسط شیخ عباس قمی جمع آوری و تدوین شده

 
است. مو وع عمده کتاب واقعه غدیر آن به زبان فارسی ترجمه شدهتمامی جلد های جلد به زبان عربی که ۲۰ست به قلم عالمه امینی در نام کتابی ال دیر:

ای علی بن ابی طالب را پس از خود به ای به نام غدیر پیامبر اکرم در خیبههجری 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 رفی میعنوان موال و پیشوای مسلمین]امام[ به مردم مع

 ۳یعه و پیروان افتاد. از آن تاریخ کسانی که به دستور پیامبر مبنی بر جانشینی ]امیرالمومنین علی[ اطاعت کردند و از علی و پسرانش پیروی کردند را ش
ه ابابکر، عمر، ع مان[ را اهل تسنن ]سنت[ خواندند. عالمه امینی از شیعیان بوده و با استناد به کتب معتبر اهل سنت ثابت کردند که واقعخلیفه قبل از علی ]

 خلیفه قبل ۳غدیر 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 االئمة االطهار یا بهبحار األنوار الجامعة لُدرر اخبار  بحاراالنوار:

 .هجری( است ۱۰۳۷-۱۱۱۰)

 
ت. مو وع اسسال این کتاب را گردآوری کرده ۲۰ترین و معتبرترین کتب حدی ی 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
 رو ه، شامل احادیث متفرقه
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وف ای از دعاها و مناجات امام چهارم شیعیان، زین العابدین است. به انجیل اهل بیت و زبور آل محمد و اخت القران معرمجموعه کتاب صحیفه سجادیه:

 . است

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

وانی است که سید ر ی برای البالغه عنالبالغه، ابوالحسن محمد بن حسین موسوی معروف به سید ر ی و شریف ر ی است. نهجاست.گردآورنده نهج
 .استطالب برگزیدهها، و کلمات کوتاه و قصار علی بن ابیها و عهدنامهها و مواعظ، نامهمنتخبی از خیبه
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 مناسبتهای تاریخی -8

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

خرداد فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز  ۳ – حسن شیرازیاردیبهشت ل و امتیاز تنباکو به فتوای میرزا  ۲۴ –میهری و روز معلم و روز کار و کارگر 
خرداد قیام خونین  ۱۵ –خرداد رحلت امام خمینی و انتخاب ایت اله خامنه ای به رهبری  ۱۴ –خرداد روز مقاومت و پاسداری  ۴ –مقاومت ،ای ار و پیروزی 

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

 ۱۷شهریور قیام  ۱۷ –شهریور روز شهادت رجایی و باهنر و روز مبارزه با تروریسم  ۸ –شهریور آغاز هفته دولت  ۲ –مرداد کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه 
شهریور شهادت آیت اله مدنی دومین  ۲۰ –شهریور وفات آیت اله طالقانی اولین امام جمعه تهران  ۱۹ –شهریور و گشتار جمعی از مردم بدست ماموران شاه 

آبان شهادت  ۱۰ –مهر شهادت آیت اله اشرفی اصفهانی پنجمین شهید محراب  ۲۳ –شهریور آغاز جنگ تحمیلی و آغاز هفته دفاع مقدس  ۳۱ –شهید محراب 
آذر روز بسیج  ۵ –آبان روز تسخیر النه جاسوسی و روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز  ۱۳ –آیت اله قا ی طباطبایی اولین شهید محراب 

آذر شهادت آیت اله دست یب  ۲۰ –آذر روز دانشجو  ۱۶ –آذر روز تصویب قانون اساسی  ۱۲ –آذر شهادت آیت اله مدرس و روز مجلس  ۱۰ –ان مستضعف
دی شهادت  ۲۰ –دی قیام خونین مردم قم  ۱۹ –دی روز بصیرت و می اق با رهبری  ۹ –دی سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی  ۷ –سومین شهید محراب 

بهمن قیام مردم تبریز بمناسبت چهلمین روز  ۲۹ –بهمن پیروزی انقالب اسالمی و سقوط نظام شاهنشاهی  ۲۲ –بهمن بازگشت امام به میهن  ۱۲ –یر امیرکب
  . اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ۲۹ –اسفند روز درختکاری  ۱۵ –اسفند روز احسان و نیکوکاری  ۱۴ –شهادت شهدای قم 
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 مصاحبه عقیدتی سیاسیجامع  سواالت  نمونه -9

 و برای آمادگی بیشتر پیشنهاد میشود حتما میالعه شود فوق است عقیدتی و سیاسی مباحثسواالت مکمل ین اااااه: نکتا

 

 

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

 اول ربی  ا ول هجرت رسول اکرم ازمکه به مدینه استمبدا تاری  هجری چگونه است   (۲

 مورچه نام به نمل سوره دارد  …کدام سوره دوبس، ا (۳

 هتوب ورهس ندارد  …کدام سوره بس، 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

 و تولی حج ، جهاد ، امربه معرو  ، نهی ازمنکر، تبری 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 گویندموا ت یعنی چه   (۱۲

 به امانت گذاشت کتاب قرآن واهل بیت که پیامبرآنها را نزد مردمحدیث ثقلین چیست   (۱۳

 پیامبردست علی را با  برد وگفت هرکسی که من سرپرست ومو ی اوهست، علی ه، مو  وه، سرپرست اوهستآیه و یت چیست   (۱۴

 مرج  تقلید کیست  (۱۵

 ( جنگ ) نهروان، جمل وتبوک ۳حضرت علی بعد ازپیامبردرچند جنگ شرکت کردنند   (۱۶

  (د )همسرحضرت محمعاشیه 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
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 .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 و دت امام خمینی ۲۰و دت فاطمه درچه روزی است   (۲۴

 درکعبهحضرت علی درکجا بدنیا آمده است   (۲۵

 …آمنه و عبدا نام پدرومادر حضرت محمد چه بود  (۲۶

 علی اکبر، علی اص ر، سکینه، امام سجاد، رقیه حسین را نام ببرید  فرزندان امام (۲۷

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

 دیاب می پایان اکبرآغازوباسالم …انمازباچه کلماتی آغازوبه پایان میرسد   (۲۹

 رشیدهارون قتل عام برمکیان درچه زمانی رخ داده است   (۳۰

 ،پنج امام ازپیامبرتا بود  امامانی چه ازیاران …جابربن عبدا (۳۱

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

 خود دعوت کردوقتی حضرت محمد دعوت علنی شد وخویشاوندان حدیث یوم الداردرچه وقتی بود   (۳۳

 حجه الوداع درسال ده، هجرتحدیث غدیردرچه وقتی نازل شد   (۳۴

 حضرت فاطمه،ام البنی،ام السلمه،نام همسران حضرت علی را نام ببرید   (۳۵

نی پهلوان زاده،که ام به برادرخود عقیل فرمودنند زبعدازوفات حضرت فاطمه امام علی به چه کسی فرمودنند یک زن باچه شرایطی برای اوپیدا کنند   (۳۶

 البنی بود وابوالفضل را بدنیا آورد

 قبرستان بقی قبرام البنی در کجاست   (۳۷

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

 د کردفرستاد که لشگر ابرهه را نابو

 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

 (حضرت محمد)کتاب قرآن( موسی)تورات( نود)صح ( عیسی)انجیل( ابراهی،)زنوز پیامبران الولعزم را نام ببرید  (۴۱

 هزار ۱۲۴چند پی مبرداری،   (۲۴

 پیامبر ۲۷اس، 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

 ت کردنندکسانیکه با پیامبربه مدینه هجرمهاجرین چه کسانی هستند   (۴۶

 گروهی ازقریش که برای مبارزه ونبرد با پیامبره، 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
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 سجادلقب امام زین العابدین)ع( چیست   (۵۱

 باقرالعلومحمد باقر)ع( چیست  لقب امام م (۵۲

 لقب امام جعفرصادق)ع( چیست  (۵۳

 لقب امام موسی کاظ،)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 ۳۶چند فرس  ازشهردورشوی، نمازشکسته است   (۵۸

 (شعبان و دت امام حسین)ع ۳چه روزی است  روزپاسدار (۵۹

 شعبان روزو دت ابوالفضل ۴روز جانباز چه روزی است   (۶۰

 شعبان ۵و دت امام زین العابدین چه روزی است   (۶۱

 (و دت امام مهدی)عشعبان چه روزی است   ۱۵ (۶۲

 (شهادت امام حسن وحضرت محمد)عصفرمصاد  با چه روزی است   ۲۸ (۶۳

 (شهادت امام رضا)عصفرمصاد  با چه روزی است   ۳۰ (۶۴

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

 نمازوامربه معرو  ونهی ازمنکرهد  ازواقعه کربالچه بود   (۶۶

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

 بخوانند

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

 داشته باشد

 شک درنمازمستحبی -شکهایی که نبایدبه آنها اعتناءکردکه عبارتنداز: ال  -۱شکیات نمازکدامند   (۶۹

 شک درنمازجماعت -ب

 شک درچیزهایی که محل به جاآوردنش گذشته است - 

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

رکعتی شک کند باید بالفاصله  ۴اگردرتعداد نماز -شکهای صحیث: ال  -۳پیش ازسجده دوم شک کند(  -یک رکعت خوانده یا بیشتر -رکعت خوانده است

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

ت کمتردرست باشد به تعداد رکعتهای که نمازنخوانده نمازاحتیاط بخواند تا یقین کند نمازرا درست انجام داده اگربعد ونمازرا تمام می کند ممکن اس

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

گذاشته وبعد دورکعت نمازاحتیاط ایستاده وبعد دورکعت نمازاحتیاط یشسته  ۴بنا بر ۴و۳و۲ورکعت نمازاحتیاط نشسته میخواند درشک بین ایستاده یا د

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

 

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

 فراموش کرده سالم بدهد -۲تشهد را فراموش کند  -۱ازسالم سجده بروی،( درچه صورت احتیاط واجب است  
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 وبا…ه صحیث است بگذارد وبگویی، بس، ابعد ازسالم نمازنیت سجده سهوکند وپیشانی را برچیزی که سجد سجهده سهوچگونه خوانده می شود  (۷۱

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

 کسی که گناه کبیره نداشته باشدعادل چه کسی است   (۷۲

که تکبیره امام تمام نشده تکبیرنگوید ومکروه است مأموم نباید تکبیره ا حرام را قبل ازامام بگوید احتیاط واجب آن است وظیفه 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 وتوضیث دهید   (۷۴

 

نوت دارد وقنوت اول قبل ازرکوع اول وقنوت دوم بعد ازرکوع دوم است ومانند نمازصبث دورکعت است ودوقنمازجمعه چگونه خوانده می شود   (۷۵

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

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

 

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

رتکبیریک قنوت دارد سپس بعد ازتکبیرچهارم رکوع ودوسجده وسپس تشهد وسالم دارد را گفته ورکوع ودوسجده ودررکعت دوم چهارتکبیردارد بعد ازه

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

 

 رعدوبرق -۴زمین لرزه  -۳کسو   -۲خوسو   -۱نمازآیات درچه مواردی خوانده می شود   (۷۷

 

دورکعت است ودرهررکعت پنج رکوع دارد وبعد ازتکبیروخواندن حمد آیه های یک سوره را به پنج قسمت تقسی،  خوانده می شود  نمازآیات چگونه (۷۸

سان می کند. یک آیه را خوانده به رکوع میروید وسپس بون خواندن حمد قسمت بعد ازآن سوره را می خواند وبه کوع پنج، می رود وتاآخرعمر بران

 .مازرا بخواندواجب است این ن

 

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

 

قی  -۵رسیدن غبارغلیظ به حلق  -۴فروبردن تمام سردرآب  -۳دروغ بستن به خدا وپیامبر  -۲خودرن وآشامیدن  -۱ ه چیزهایی روزه را باطل می کند چ (۸۱

 استمنا ماندن برجنابت -۶کردن 
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 بب نذرواجبروزه به س -۴قضای پدربرپسربزرگتر  -۳روزه های قضا  -۲روزه ماه رمضان  -۱روزهای واجب کدامنند   (۸۲

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

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

 العلق ۹۶النج،، سوره  ۵۳ضیلت، سوره ف ۴۱سجده، سوره  ۳۲سوره سوره های سجده دارکدامنند   (۸۵

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

 کامل بگیرد ونمازرا کامل بخواند

 ذرت کیلو گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، ۳ زکات فطریه چیست  (۸۷

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

اگربعد ازظهرمافرت کند روزه اوصحیث است. اگرپیش ازاذان مسافرت کند وقتی به حد رسید روزه اوباطل است وباید روزه حک، روزه مسافرچیست   (۸۹

زه قبل رسیدن به حدی که روزه باطل میشود حق خوردن روزه را ندارد واگراین کارکرد باید کفاره بدهد، واگرازسفربرگشت اگربعد ازظهررسید رورا بشکند و

 اوباطل است ولی اگرقبل ازاذان برسد روزه اوصحیث است واگرعمد کاری کند که روزه اوباطل شود باید قضای آن را بگیرد

 

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

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

 

 رطر  نمازخوانداگربرای پیدا کردن قبله راهی وجود نداشت باید به هرچهااحکام قبله   (۹۱

 در اینترنت جستجو کنیدرئیس نظام تشخیم مصلحت   (۹۲

 در اینترنت جستجو کنیدرئیس قوه مجریه   (۹۳

 آقای صادق  ریجانیرئیس قوه قضائیه   (۹۴

 در اینترنت جستجو کنیدرئیس قوه مقنعه   (۹۵

 در اینترنت جستجو کنیدسخنگوی هئیت دولت   (۹۶

 ت جستجو کنیددر اینترنوزیرارشاد   (۹۷

 در اینترنت جستجو کنید وزیرآموزش وپرورش  (۹۸

 در اینترنت جستجو کنیدوزیراطالعات   (۹۹

 در اینترنت جستجو کنیدوزیرجهاد گشاورزی   (۱۰۰

 در اینترنت جستجو کنیدوزیر ارتباطات و فناوری اطالعات   (۱۰۱

 در اینترنت جستجو کنیدوزیر اقتصاد    (۱۰۲

 در اینترنت جستجو کنیدخارجه   وزیر امور  (۱۰۳

 در اینترنت جستجو کنید   صنعتوزرات  (۱۰۴

 در اینترنت جستجو کنیدوزارت بهداشت    (۱۰۵

 در اینترنت جستجو کنیدوزیر تعاون    (۱۰۶
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 در اینترنت جستجو کنیدوزیر دادگستری    (۱۰۷

 ددر اینترنت جستجو کنیوزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلث    (۱۰۸

 در اینترنت جستجو کنیدوزیر راهو ترابری    (۱۰۹

 در اینترنت جستجو کنید وزیر رفاه   (۱۱۰

 در اینترنت جستجو کنیدوزیر علوم و تحقیقات و فناوری    (۱۱۲

 در اینترنت جستجو کنیدوزیرکار   (۱۱۳

 در اینترنت جستجو کنیدوزیرکشور   (۱۱۴

 در اینترنت جستجو کنیدوزیرمسکن    (۱۱۵

 در اینترنت جستجو کنیدوزیرنفت    (۱۱۶

 در اینترنت جستجو کنید وزیر نیرو   (۱۱۷

 در اینترنت جستجو کنید سخنگوی سازمان ملل  (۱۱۸

 در اینترنت جستجو کنید استاندارتهران  (۱۲۲

 آقای جنتیرئیس شورای نگهبان   (۱۲۳

 در اینترنت جستجو کنیدرئیس مجلس شورای اسالمی   (۱۲۴

 یطبازبائ قاضی …آیت الین شهید محراب چه کسی بود  او (۱۲۵

 یمدن …آیت ادومین شهید محراب چه کسی بود   (۱۲۶

 بدسقی …آیت اسومین شهید محراب چه کسی بود   (۱۲۷

 صدوقی …آیت اچهارمین شهید محراب چه کسی بود   (۱۲۸

 یاصفهان اشرافی …آیت اپنجمین شهید محراب چه کسی بود   (۱۲۹

 اصل بیست،ان تامین اجتماعی اصل چندم قانون اساسی است  سازم (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

 ربرسرچاههای بدجنگ 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

 پیامبریهودیان را محاصره کرد ویکی یکی قلعه های آنان را گرفت ولی آنان را تبعید نکردجنگ خیبردرکجا وچگونه اتفاق افتاد   (۱۳۶

بین ایران وروم که خبرشایعه ) مرگ حضرت محمد ) ( 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 ۶تند که نفرهس ۱۲تعداد شورای نگهبان چند نفراست   (۱۳۸

 نفر ۲۷۳مجلس خبرگان چند نفرنند   (۱۳۹

 

 فرانسه، ژاپن، انگلیس، چین، امریکااعضای شورای امنیت چه کشورهایی هستند   (۱۴۰
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 لسحل اختال  بین شورای نگهبان ومج کارتشخیم مصلحت نظام چیست  (۱۴۱

 علی اص ر، علی اکبر، ابوالفضل و حربن یزیداسامی مه، شهدای کربال   (۱۴۲

 خالفت بالفضل معصوم بعد ازپیامبر امامت یعنی چه  (۱۴۳

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

 نپسرحضرت علی وام البنین وبرادرامام حسیابوالفضل که بود   (۱۴۵

 پسرامام حسنحضرت قاس، 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

 لث بین کفارومسلمانان که هیچ کدام حق جنگ بین ه، را ندارندصصلث 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

 دعای جوشن کبیر، زیارت عاشورا وقران سرگرفتن نمازقدر، نمازصد رکعتیاعمال شبهای قدر   (۱۵۴

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

 آن قسمت ازبدن که ضرر دارد روی آن چیزی بسته و وضو می گیری،وضوه جبیره چیست   (۱۵۶

 یعنی ابالغ وتبلیغ واقعی وروشنبالغ مبین چیست   (۱۵۷

 به معنی خیرخواهی  نضث چیست (۱۵۸

 شجاعتحماسه به چه معنا است   (۱۵۹

 بزرگترین بقره وکوچکترین کوثربزرگترین وکوچکترین سوره قرآن چیست   (۱۶۰

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

 امین رخ دادور

 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 ذیقعده   (۱۶۴

 روزارتشچفروردین   ۲۹ (۱۶۵

 روزعرفه ذیحجه  ۹ (۱۶۶

 عید قربان ذیحجه  ۱۰ (۱۶۷

 عید غدیرخ،ذیحجه   ۱۸ (۱۶۸

 شکست حمله امریکا به طبساردبیهشت   ۵ (۱۶۹

 یمطهر  …روز معل، وشهادت ااردیبهشت   ۱۲ (۱۷۰

 ۶۱آزادی خرمشهردرعملیات بیت المقدس خرداد   ۳ (۱۷۱

 تاسوعای حسینیمحرم   ۹ (۱۷۲
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 عاشورای حسینیمحرم   ۱۰ (۱۷۳

 ادت امام سجادشهمحرم   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

 ۶۷ری توسط امریکا سال سقوط هواپیمای مسافربتیر   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

 و دت حضرت زینبجمادی الثانی   ۵ (۱۸۷

 ین تهرانجمعه خونشهریور   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 وو دت امام خمینی ۲۰و دت حضرت فاطمه    (۱۹۱

 ربی  ا ول ۱۷ ربی  ا ول تا ۱۲ازهفته وحدت درچه تاریخی است   (۱۹۲

 ربی  ا ول ۱۷میالد حضرت رسول   (۱۹۳

 ربی  ا ول ۱۷ میالد امام جعفرصادق  (۱۹۴

 رمضان ۱۰وفات حضرت خدیجه   (۱۹۵

 رجب ۱۵وفات حضرت خدیجه   (۱۹۶

 بازگشت آزادگانمصاد  با چه روزی است   ۶۹مرداد سال  ۲۶ (۱۹۷

 یطالقان …شهادت آیت ا   ۵۸شهریورسال  ۱۹ (۱۹۸

 روزدانش آموزآبان   ۱۳ (۹۹۱

 روزدانشجوآذر   ۱۶ (۲۰۰

 روزبسیج مستضعفینآذر   ۵ (۲۰۱

 وحدت حوزه ودانشگاهآذر   ۲۷ (۲۰۲

 فرارشاه معدومدی    ۲۶ (۲۰۳

 عید غدیراول شوال   (۲۰۴

 ۵۷بازگشت امام خمینی به ایران سال بهمن    ۱۲ (۲۰۵
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 ۵۷پیروزی انقالب سال بهمن    ۲۲ (۲۰۶

 روزملی شدن صنعت نفتفند   اس ۲۹ (۲۰۷

 

 درنج  بدست ابن ملج، مرادیامام علی به دست چه کسی به شهادت رسید   (۳۰۰

 اسماء همسرش مسموم وبه دستورمعاویهامام حسن به دست چه کسی به شهادت رسید   (۳۰۱

 درکربال بدست یزید بن معاویهامام حسین به دست چه کسی به شهادت رسید   (۳۰۲

 هشام بن الملک وبدستورولید بن عبدالملکجاد به دست چه کسی به شهادت رسید  امام س (۳۰۳

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

 منصورامام جعفرصادق به دست چه کسی به شهادت رسید   (۳۰۵

 اظمینهارون الرشید درکامام موسی کاظ، 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

 معتمد عباسی درسامراید  امام حسن عسگری به دست چه کسی به شهادت رس (۳۱۰

 سال به طول انجامید ۶۹غیبت ص ری حضرت مهدی چند سال به طول انجامید   (۳۱۱

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

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

با ادرارکردن، خوابیدن، مستی، بول کردن، جماع کردن، چیزهایی که عقل را ازبین میبرد، انجام ندادن غسلهای ود  درچه شرایطی وضوباطل می ش (۳۱۴

 واجب

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

 مسجدالنبی، توق  درمسجد، خواندن سوره های واجب ) سجده، نج،، علق، فصلت (، توق  درحرامامانرفتن به مسجد الحرام و

 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 ازبا  به پائین مسث کند،به چیزکه تیم، میکند پاک ومباد باشد، ترتیب، بین پیشانی ترتیب تیم،   (۹۳۱

 وک  دست وپشت دست فاصله نباشد

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

 ای حرام را نام ببرید ماهه (۳۲۱

 نمازآیات چگونه است  (۳۲۲

 قمربنی هاش، لقب چه کسی است  (۳۲۳

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

 هد  امام حسین چه بود  (۳۲۵

 جنگ جمل درزمان کدام امام بود وبرای چه بود  (۳۲۶
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 سوره کوثرمربوط به چه کسی است  (۳۲۷

 د حزب دارد قرآن چن (۳۲۸

 ال عباء چه کسانی هستند  (۳۲۹

 ایه تطهیر  (۳۳۰

 درمراس، مذهبی به کجا می روی  (۳۳۱

 اعمال شبهای قدرچیست  (۳۳۲

 زمانیکه قرآن به سرمی گیرند چه ذکرهایی می گویی،  (۳۳۳

 رئیس شورای نگهبان ووظیفه آن چیست  (۳۳۴

 تاد وپیرامون آن توضیث دهید حادثه کوی دانشگاه درچه سالی وروزی اتفاق اف (۳۳۵

 وظای  رهبررا نام ببرید  (۳۳۶

 جنگ اف انستان با طالبان را توضیث دهید  (۳۳۷

 جنگ بیین عراق وامریکا را تشریث کنید  (۳۳۸

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

 معاد جسمانی است یا روحانی  (۳۴۰

 ین رهبرومراج  تقلید اختال  نظرپیش آمد کدام را باید قبول کرد اگرب (۳۴۱

 اصول دین را نام ببرید  (۳۴۲

 مبطالت روزه را نام ببرید  (۳۴۳

 نظرتان را راج  به اینترنت بیان کنید  (۳۴۴

 نظرتان درمورد برخی ازبرنامه های صدا وسیما چیست  (۳۴۵

 چیست نظرتان درمورد آرایش بانوان دراجتماع  (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 ازدوا  بیان کنید  (۳۵۱

 نظرشما درمورد کارکردن خانمها چیست  (۳۵۲

 نداره با کتابهای عقا ید وپیرامون اینها آشنا هستید تا چه ا (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

 ع اخباری را گوش می کنید اخبارگوش می دهید وچه نو (۳۵۷

 نظرخود را درمورد مدهای مختلفی که درجامعه وجود دارد بیان کنید  (۳۵۸
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 طرزپوشش خانمها چگونه باید باشد  (۳۵۹

 طرزپوشش آقایان چگونه باید باشد  (۳۶۰

 تا چه حد درمراس، مذهبی شرکت می کنید  (۳۶۱

 الت کنند مردم تا چه حدی میتوانند درمسائل کشورخود دخ (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 ه، باید تقلید کرد  (۳۶۶

 تا چه حد درمورد مسائل روزدنیا آشنائی دارید  (۳۶۷

 مادیات چه نقشی درزندگی فرد ایجاد می کند  (۳۶۸

 رابطه شما با اطرافیان چگونه است  (۳۶۹

 آیا به زندگی پس ازمرگ اعتقا د دارید  (۳۷۰

 آیا به اعتقادات خود پایبند هستید  (۳۷۱

 به اعتقاد دیگران احترام می گذارید  (۳۷۲

 معمو ً به سینما می روید وبرای چه  (۳۷۳

 ه تفریحات اهمیت می دهید تا چه حد ب (۳۷۴

 درمورد نهضت آزادی خواه چقدراطالعات دارید  (۳۷۵

 مجاهدین خلق درچه زمینه هایی فعالیت می کردند  (۳۷۶

 مردم تا چه اندازه درسرنوشت خود می توانند سه، داشته باشند  (۳۷۷

 سه، ارث بین دختروپسرچگونه تقسی، می شود  (۳۷۸

 انحرا  شد چه کسی می تواند به این کاراعتراض کند اگررهبردرکارخود دچار (۳۷۹

  وچرا ای خامنه …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

 الم وقرآن صحیث است آشنایی قبل ازازدوا  تا چه حد ازنظراس (۳۸۳

 واقعه هفت تیردرچه سالی وموضوع آن چیست  (۳۸۴

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

 صبث جمعهدعای ندبه چه روزی خوانده می شود   (۳۸۶

 ت ویک،، بیست وسوماحیای ماه رمضان شبهای نوزده،، بیس 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
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 گناه کبیرهاسرا  ازچه نوع گناه است   (۳۹۲

 قیام، تکبیرا حرام، رکوع، سجده، قرائت، ذکر، تشهد، سالم، ترتیب، موا تد تا است  واجبات نمازچن (۳۹۳

 تکبیره ا حرام، قرائت، رکوع، سجده، دررکت دوم بعد ازسجده، تشهدوسالمترتیب   (۳۹۴

 پشت سره، بودن اجزای نمازوفاصله نینداختن بین آنهاموا ت   (۳۹۵

 بیحات اربعه دررکعت سوم وچهارم را قرائت گویند وهمچنین حمد وسوره دررکعت اول ودوم نمازرا گویندخواندن حمد وسوره یا تس قرائت  (۳۹۶

 سه مرتبه سبحان اهلل ذکر  (۳۹۷

 ایستاده بودن است قیام   (۳۹۸

 تسبیحات اربعهنیت، تکبیره ا حرام، قیام )) گفتن تکبیره ا حرام، وقیام متصل به رکوع (( رکوع، دوسجده، ارکان نماز   (۳۹۹

 گفتن اهلل اکبراست وباید بدن آرام باشد ودستها را تا مقابل گوش با  برد تکبیره ا حرام  (۴۰۰

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

 درموق  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  چیزهایی که می توان برآن سجده کرد  (۳۴۰

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

 دکتر مصدقصنعت ملی شدن نفت ایران توسط چه کسی صورت گرفت   (۴۰۴

 ۱۳۵۸پنج، بهمن اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقالب در چه سالی بود    (۴۰۵

 تن ۷۲شهادت دکتر بهشتی و روز هفت، تیر به چه مناسبتی است    (۴۰۶

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

 بزین حضرت –حضرت زهرا ه چه روزی نام گذاری شده است   روز زن و پرستار ب (۴۰۸

 روز جهانی مستضعفانو دت حضرت قائ، عجل اهلل چه روزی نام گذاری شده است   (۴۰۹

 یک سالمدت ریاست قوه مقننه چند سال است    (۴۱۰

 رهبرفرمانده کل قوا برعهده کیست    (۴۱۱

 رنف 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 مستقی، رهبریفقهای شورای نگهبان توسط چه کسی انتخاب می شود    (۴۱۵

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

 رهبریریاست جمهوری توسط چه کسی صورت میگیرد  تنفیذ حک،  (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

 ا صالث شیرازیمیرزقدیمی 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
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 امریکامرداد توسط چه دولتی برنامه ریزی شد   ۲۸کودتای  (۴۲۵

 ندانشجویا توسط جاسوسی  نه تسخیر – ترکیه به ایران از خمینی امام تبعید –  روز دانش آموز شده استسیزده آبان به چه روزی نام گذاری  (۴۲۶

 ی ماه توسط امام خمینید ۲۲شورای انقالب اسالمی در چه سالی به وجود آمد   (۴۲۷

 ۱۳۶۶زمستان مجم  تشخیم مصلحت در چه تاریخی به وجود آمد   (۴۲۸

 ۱۳۶۷مرداد  ۲۹ن و عراق آتش بس اعالم شد  در چه تاریخی بین ایرا (۴۲۹

 امیرکبیرموسس مدرسه دارلفنون چه کسی بود   (۴۳۰

 فتث خرمشهرنام عمالتی که منجر به فتث خرمشهر شد چه بود   (۴۳۱

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

 بهشتاردی ۱۲روز معل، چه روزی است    (۴۳۳

 رهبرمقام بازنگری قانون اساسی کیست    (۴۳۴

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

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

 خداوندت از آن کیست  در نظام سیاسی ایرام مصدر مشروعیت نظام و اصل حاکمی (۴۳۷

 رفط – 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

  (نیست شورا عضو مجلس رئیس)  ننگهبا شورای فقهای از یکی – قضاییه قوه رییس –رئیس جمهور عضو شورای موقت رهبری را نام ببرید   (۴۴۰

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

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

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

 مجلس شورای اسالمیان محاسبات کشور زیر نظر کدام مرج  انجام وظیفه می کند  دیو (۴۴۴

 رکشو پارلمانی نظام تصویب و تنظی، – بودجه  یحه تصویب –شرد و تفسیر قوانین عادی وظای  مجلس شورای اسالمی   (۴۴۵

 مجلس شورای اسالمیچه مرجعی حق تحقیق و تحم در تمام امور کشور را دارد   (۴۴۶

 رئیس جمهور و تایید مجلسشش نفر فقیه به انتخاب مقام رهبری و شش نفر به پیشنهاد نحوه تعین و انتخاب شورای نگهبان چگونه است    (۴۷۴

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

 شورای نگهبانتفسیر قانون اساسی برعهده کدام مرج  قانونی است    (۴۴۹

 م ایرت عدم تشخیم –تایید صالحیت کاندیداهای ریاست جمهوری از حیث واجد بودن شرایط قانونی ظای  شورای نگهبان را نام ببرید  و (۴۵۰

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

 مقام رهبریجمهور بر عهده چه مرجعی است   عزل رئییس  (۴۵۱

 سوم نمایندگان کل مجلس و تایید رهبری ۲رای عدم کفایت مکانیس، 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 نحوه و مدت انتخاب رئیس قوه قضاییه چگونه است   ( 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
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 و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین دولتی و واحدهای دولتیرسیدگی به شکایات کار دیوان عدالت اداری   (۴۵۷

 نبزهکارا کیفی تعقیب – قوانین اجرای حسن در نظارت –حفظ حقوق عامه وظای  دادسرا   (۴۵۸

 مرج  قضایی ناظر به اجرای صحیث قوانین در محاک،دیوان عالی کشور   (۴۵۹

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

 (نیست وابسته کشور محاسبات

 هفرانس –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  ۱۳امام خمینی در چه تاریخی به ترکیه تبعید شد   (۶۳۴

   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

 ورای اسالمی و شورای نگهبانمجلس شدو 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 مجم  تشخیم مصلحت نظام را انتخاب می کند   (۴۷۰

 رهبرازمان صدا و سیما بر عهده کیست   عزل و نصب رئیس س (۴۷۱

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

 رهبرامام جمعه را چه کسی انتخاب می کند   (۴۷۳

 نفر ۱۰چه تعداد از نمایندگان می توانند استیضاد یک وزیر را در مجلس طرد کنند   (۴۷۴

 دیوان عالی کشورلفات رئیس جمهور را دارد  چه مرجعی وظیفه رسیدگی به تخ (۴۷۵

 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 طر  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 بهشتیهفت، تیر مصاد  با شهادت چه کسی است   (۴۸۱

 سالروز آزادی خرمشهرسوم خرداد مصاد  با چه روزی است   (۴۸۲

 شهادت رجایی و باهنرهفته دولت مصاد  با چه چیزی است   (۸۳۴

 یمطهر  استاد –اردیبهشت  ۱۲روز معل، چه روزی است   (۴۸۴

 فوت آیت اهلل خمینیخرداد چه روزی است   ۱۴ (۴۸۵

 ۱۳۴۲خرداد  ۱۵زیربنای انقالب اسالمی کدام واقعه است   (۴۸۶

ورای نگهبان و مجلس شورای اسالمیست  اول ربی  ا ول هجرت رسول اکرم ازمکه به مدینه حل اختال  بین شوظیفه تشخیم مصلحت نظام   (۴۸۷

 است
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 سوره حمد دارای چند نام است  ( ۴۸۸

  .الشفاء – الکافیه – ا ساس – الوافیه – الصالة – الحمد – الکتاب ام – البی  – الکتاب فاتحة –ده نام : المثانی 

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

  .ذیحجه – ذیقعده – 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 ساعتدند   حضرت آدم و هوا چند ساعت در بهشت بو (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 البالغهبرادر قرآن( معرو  است   کدام کتاب به اخ القرآن ) (۵۰۷

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

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

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

 ندتاست  فروع دین چ (۵۱۱

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

 

 به چه کسانی پنج تن آل عبا می گویند   (۵۱۲

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

 چهارده معصوم می گویند  به چه کسانی  (۵۱۳

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

  .معاد –ت نبوّ  –توحید اصول دین کدامند    (۵۱۴

  .امامت –عدل اصول مذهب کدامند    (۵۱۵

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

 داد از آنها اولوالعزم هستند  از مجموع پیامبران الهی چه تع (۵۱۷

  .(ع) ابراهی، حضرت –( ع) نود حضرت –( ع) موسی حضرت –( ع) عیسی حضرت –پنج نفر : حضرت محمد ) ( 

 نفر ۲۵نام چند نفر از پیامبران الهی در قرآن کری، آمده است    (۵۱۸

 تقلیداجرا کردن دستورات مجتهد را چه می گویند    (۵۱۹

  .مباد – مکروه – حرام – مستحب –پنج قس، : واجب قس، است    احکام بر چند (۵۲۰

  .مطلق آب –دو قس، : آب مضا  آب ها بر چند قس، هستند    (۵۲۱

 مطهرات چندتاست   (۵۲۲

  .مسلمان دنش غائب – نجاستخوار حیوان استبراء – نجاست عین شدن برطر  – تبعیت – اسالم – انتقال – استحاله – آفتاب – زمین –تا : آب  ۱۰
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 نجاسات چندتاست   (۵۲۳

  .تر نجاستخوارش عرق –( آبجو) فقاع – 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

  .شود می واجب قس، و نذر واسطه به که غسلی – میت مس غسل – استحاضه غسل – نفاس غسل – حیض غسل –تا : غسل جنابت  ۷

  .ل از غسلبد –دو قس، : بدل از وضو تیم، بر چند قس، است    (۵۲۶

 نمازهای واجب چندتاست   (۵۲۷

 اجیر واسطه به نمازیکه – است واجب رگبز پسر بر که پدر قضای نماز – خدا خانه واجب طوا  نماز – میت نماز – آیات نماز –تا : نمازهای یومیه  ۶

  .شود می واجب عهد و قس، نذر، شدن،

  .رکن غیر –دو قس، : رکن واجبات نماز چند قس، است    (۵۲۸

 رکن نماز چند چیز است   (۵۲۹

  .سجده دو – رکوع – قیام – ا حرام تکبیرة –پنج چیز : نیت 

 واجبات نماز چند چیز است   (۵۳۰

  .موا ت – ترتیب – سالم – تشهد – ذکر – قرائت – سجود – رکوع – ا حرام تکبیرة – قیام –نیت یازده چیز : 

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

 تر طوری است نجس اگر مکان – شدبا پاک گذارد می را پیشانی که جایی – نباشد کوتاه آن سق  و تنگ – باشد حرکت بی –مباد باشد)غصبی نباشد( 

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

  .بسته پایین تر یا بلندتر نباشد

 لباس نمازگزار دارای چه شرائطی می باشد   (۵۳۲

م ذبث نشده، تهیه نگردیده باشد حتی کمربند اسال دستور مطابق که حیوانی پوست از:  مثالً  نباشد، مردار اجزاء از –( باشد  مباد) نباشد غصبی –پاک باشد 

  .نباشد لمخا ابریش، یا طالبا  او لباس است مرد نمازگزار اگر – باشد نشده تهیه خوک یا پلنگ پوست از مثالً  نباشد گوشت حرام حیوان از –و کاله 

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

 شکیات چند نوع است و مجموعًا چند قس، می شود   (۵۳۴

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

 قس، می شود ۲۳مجموعًا 

 .سوره دارد ۱۱۴قرآن دارد  « سوره»قرآن چند (۵۳۵

  .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  « لرحی،بس، اهلل الرحمن ا»کدام سوره قرآن دو  (۵۳۹

 سوره توبهندارد  « بس، اهلل الرحمن الرحی،»کدام سوره قرآن  (۵۴۰

 یکشروع می شود   « بس، اهلل الرحمن الرحی،»قرآن با چند  (۵۴۱

 صد و پانزدهدارد  « بس، اهلل»قرآن چند (۵۴۲
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 دتوحیسوره ای از قرآن را که نام آن یکی از اصول دین است ، نام ببرید.  (۵۴۳

 حجکدام سوره از سوره های قرآن به اس، یکی از فروع دین می باشد   (۵۴۴

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

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

 سوره های نور و که  و نملنام سه سوره سه حرفی را ذکر کنید.  (۵۴۷

 (چهار سوره در قرآن کری، سجده واجب دارد: )نج،،فصلت،علق و سجده های قرآن سجده واجب دارد   چه تعداد از سوره (۵۴۸

 سوره حمدکدام سوره قرآن به مادر قرآن معرو  است   (۵۴۹

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

 .وت زیبا زینت قرآن استبه فرمایش حضرت محمد) ( صزینت قرآن چیست   (۵۵۱

 سوره علقاولین 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،اخال ،فلق،ناس

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

 سوره فجرمعرو  است  ” امام حسین“کدام سوره به سوره  (۵۵۶

 سوره اخال قرآن معرو  است  “نسب نامه “کدام سوره قرآن به  (۵۵۷

 سوره های سجده،فصلت،نج،،علقمشهور هستند کدامند  ” عزائ،“سوره هایی که به  (۵۵۸

 سوره های سجده،فصلت،نج،،علقدارد  ” سجده واجب“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  ” حرو  مقطعه“چند سوره ه با  (۵۶۲

 ه خداپشت بام خانکجای دنیاست که نمی شود نماز خواند   (۵۶۳

 آب مسث 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 با  شروع می شود و در با  تمام می شود   (۵۶۵

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

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

ت شرط است، در غسل شرط نیست، می شود در وضو موا 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 طر  با  و پایین شست، ولی در وضو فقط ب

 .با  به پایین شسته شود

ی که قبله مشخم نیست، فرد مجبور است به چهار طر  نماز بخواند، در نماز در موقعکدام 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 شک  بین سی و دو و سه خواهد بود که در واق  شک بین چهار و پنج است

عت دّوم 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 رک (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  
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را دوباره 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 

 .جا سجده سهو به جا می آورد

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

 .و م رب و عشا که مجموعًا هفده رکعت می باشد نماز یومیه صبث و عصرآن 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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 تربیت معلم گزینش  مصاحبه و ده درنتجربیات افراد شرکت کن -10

 
 : 1د ورم

 :هنگامی که به مصاحبه میروید  زم است با چند نکته دقت نمایید

دارای مشکالت  ابتدا پس از پر کردن یکسری فرم و ارائه مدارک  زم به اتاق معاینات پزشکی ارجاع داده میشوید )این معاینات کامال سطحی بوده و افراد
 حاد رد میشوند(

 ه نمره فرد به نمره مصاحیه وی اضافه میشود.)روانخوانی مد نظر است(پس از آن آزمون قرائت قرآن میباشد ک

 :پس از آن به اتاقی میروید که نمره اصلی شما در آن تعیین میگردد لذا دقت به نکات زیر  زم است

 .نتیجه می گیرند مصاحبه ترس ندارد و برعکس افرادی که با خیال راحت وارد اتاق مصاحبه شوند و آرامش خود را حفظ کنند بهتر -۱

 .نفر روبرو می شوید که هر کدام ازز انها سوا ت خا  خود را می پرسند ۵و یا  ۴هنگامی که وارد اتاق میشوید با  -۲

 .برای هر نفر یک فرم امتیازات عمومی ، یک فرم گزینش و یک فرم امتیازات اختصاصی پر میشود -۳

 .شما را گیج کنند لذا آمادگی داشته باشید اما هرگز نترسید ممکن است از شما سوا ت انحرافی بپرسند تا -۴

 .هرچه میدانید بگویید و هرچه نمیدانید بگویید نمیدان، -۵
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 امکان ها مصاحبه بعضی در که دیگره، نفر یک -تدریس روش دواسناد -روانشناس دونفر –افرادی که روبروی شما نشسته اند :یک نفر از گزینش استان 
 میباشد پروش و آموزش سازمان اداری امور اعضای از باشد اتاق در دارد

 : در فرم امتیازات عمومی به مالک هایی از این قبیل دقت میشود

 خصوصیات – زبان لکنت نداشتن و کردن صحبت نحوه –نحوه برخورد و سالم و احوال پرسی  -وضعیت لباس پوشیدن و مرتب و اراسته بودن فرد
 برای شما انگیزه – عمومی اطالعات –جه یک( در)  فرهنگیان با نسبت – گران ایثار و شهدا با نسبت -معمولی و ومتناسب نوز  و قد مثل بدن فیزیکی
 .…و گروهی کارهای در شرکت – فردی مطالعه – معلمی

 این فرم را تمامی افراد حاضر در اتاق پر میکنند و در پایان میانگین آن برای فرد منظور می شود

 که میگیرد قرار سنجش مورد …و   هوش کالمی و فن بیان  یازات اختصاصی پاس  شما به برخی سوا ت )از قبیل نحوه تدریس یک مبحث (،در فرم امت
 .میشود پر تدریس روش اساتید توسط فرم

 آموزش سازمان گزینش هسته دهنماین توسط و میگیرد قرار سنجش مورد …در فرم گزینش ه، اطالعات عمومی ، اطالعات مذهبی، سیاسی ، اجتماعی و
 .میشود پر پرورش و

نادرست این سوا ت از فرد شما پرسیده میشود و پاس  شما تعیین کننده نمره شماست.لذا توصیه می نمای، از هرگونه عوام فریبی و اعالم اطالعات 
 گوید یا خیر خودداری نمایید چراکه در این جور موارد به راحتی تشخیم داده می شود که فرد راست می

مصاحبه  در پایان امتیازات محاسبه شده و با امتیاز شما از یک مصاحبه صرفا مذهبی اعتقادی که در محل شهرستان شما انجام میشود جم  شده و نمره
 .فرد تعیین میگردد

ی که شما در فرم گزینش معرفی میکنید نیز  زم به ذکر است که هسته گزینش عالوه بر حضور در جلسه مصاحبه ، برای یک سری تحقیقات ، از معرفان
 .سوا تی مینماید اما این سوا ت نمره ای در بر ندارد و صرفا تعیین می نماید که شما لیاقت معل، شدن را دارید یا نه

 : 2مورد 

 ....سالم اول که سعی کنید خودتون باشید و ریا نکنید
گیرن...یسری سواالت بته به شانسه که چجور ازت مصاحله راه رفتنتونم دیده میشه بسبرا روز مصاحبه ام وقتی وارد اتاق میشید حتی طرز 

اعتقادی ازت پرسیده میشه مثل اینکه معاد چیه و توحید چیه..بعد از اون یسری سواالت روانشناسی ازت پرسیده میشه که مثال اگه این 
مبحثی رو ..درباره هدفت از به اینجا اومدن میپرسن...شاید بگن اتفاق تو کالس پیش بیاد چیکار میکنی....روخونی قران حتما هست.

ب اورده بودن تا بخورن ببینن چجور میخورن...ی سواالیی که از من پرسیدن این بود که مثال تو شبکه های آن...برا دوستام تدریس ک
وجه میشن...این روزاام که این شبکه ها تمون خودشون اینایی که دروغ میگنو اجتماعی هستی؟الزم نیست بگی نه حتما خودت باش چ

 ...خیلی تو بورسه و مهمه که معلم با همه چیز اپدیت باشه...سواالت مسخره ام میپرسن که میتونی جواب بدی
 اما نکته مهم اینه که اصال استرس نداشته باشی چون بفهمن استرس داری شاید اذیتت کنن

ی سری سواالت اعتقادی باز ازت میپرسن و احکام...حتما امادگی داشته باش...فروع دین  بعداز مصاحبه میرسه به گزینش اونجا که میری
 ...خمس و تیمم و اینجور چیزا رو حتما میپرسن....شکیاتم زیاد میپرسن

ای درباره کل خونوادن میپرسن حتی داداشت کجا درس میخونه و اینچیزا باز روخوانی قران داره و یسری سواال درباره فعالیت ه
 ....فرهنگیت

 ...تجربه شخصی اینکه سعی کنید خیلی خوش رو باشید تا باهاتون خوب رفتار کنن
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 : 3مورد 

دربیار.بازوهامونو  هم و چک کردن.البته گفتن روپوشتومعاینه پزشکی هم زیاد سخت نمیگیرن.سنجش بینایی بود.دهنمونو نگاه کردن.گوشمون
وپایین.حرکت دورانی مچ دست وپا.به حالت رکوع رفتیم.هرچه بیشتر بهتر.بعدش گفتن تاحاال جراحی نگاه کردن .حرکت پاها ودست ها به باال

 .داشتین یانه.باگوشی قلب هم قفسه سینه رو چک کردن

 

 :  4مورد  

شار خون، قد و وزن دقیقه طول کشید معاینه چشم ، دندان و گوش و گرفتن ف ۵من امروز رفتم برای معاینات پزشکی که خیلی ساده بود. کال 
 .و یه سری سوال در مورد سوابق بیماری. فقط اگه چشمتون ضعیفه حتما حتما عینکتون رو ببرین

چند تا سوال دیگه هم االن یادم اومد اضافه میکنم: دوست صمیمی داری، چند تا؟ اگه مجدد بخای دوست پیدا کنی چه ویژگی هایی را مد 
 ر میکنی؟ اصول دین تحقیق است یا تقلیدی؟چرا؟ مقید یعنی چی؟خودت را مقید میبینینظر قرار میدی؟ اوقات فراغتت چیکا

 

 

 : 5مورد 

 شغل و تحصیالت تک تک اعضای خانواده ات را بگو؟
 کجا بودی؟دبیرستان 

 انتخابات شرکت کردی؟
 حجابت چطور بوده از اول؟

 چادر رو قبول داری؟
 معه کنونی چطوره؟حجاب جا

 نماز جماعت میری؟
 نماز جمعه میری؟

 قنوت دوم نماز جمعه کجا خونده میشه؟خطبه دوم نماز جمعه در چه موردیه؟
 نماز جمعه کجا برگزار میشه؟

 راهپیمایی میری؟کی و کجا؟ مسیرش؟
 نماز و روزه مسافر ؟

 نماز و روزه قضا داری؟شده اصال قضا بشه؟
 ماز جمعه؟چند بار تو ماه میری ن

 سه نماز سه رکعتی بگو به ترتیب؟
 ذکر سالم؟ تشهد؟رکوع؟سجده؟

 فرقش با نمازهای دیگه چیه؟ شرایط نماز جماعت چیه؟
 فرق تسبیحات اربعه با تسبیحات حضرت زهرا؟ تسبیحات اربعه کجا خونده میشه؟

 چرا والیت فقیه الزمه تو جامعه؟
 قدر چیکار میکنی؟شبهای 

 انست با قرآن چطوره؟
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 برای چه مسائلی به رساله رجوع کردی؟اصال رجوع میکنی؟
 چرا میخای معلم بشی؟

 قرآن بخون؟
 .…فک میکنی حرفی داری که من نپرسیده باشم

نه ولی یکی رو ما فرستادیم که چند تا سوالم خودم برای اطالعات پرسیدم اونجا : یکی اینکه تا حاال شده کسی تو این مرحله رد بشه گفتن 
اعتراض کنه و مجدد بیاد گزینش چون اصال احکام بلد نبود. کسی که تو سازمان اطالعات پرونده داشته باشه و عضو یه گروهی باشه ک 

یا  4دو تا یا حتی تا نظام قبول نداره با توجه به اون پرونده رد میشه. اینکه اگه چند سوال اشتباه جواب بدیم امکان رد هست گفتن نه.یکی 
سوالم اشتباه بگین رد نمیشین ما فقط میخوایم صداقتتون را بسنجیم اینایی که میپرسیم رو با تحقیقاتی که در حال انجام هست یا انجام  5

 شده مقایسه میکنیم و صداقت را می سنجیم 

 

 

 : 6مورد 

 .من امروز صبح برای مصاحبه گزینش رفتم
 .اعت طول میکشهحدود نیم س

 شغالشون و خواهران تعداد و شغالشون و برادران تعداد – مادر شغل – پدر شغل – شغل –اول اطالعاتی درباره خانواده میخواد: محل تولد 
  افراد این تحصیلی مدرک عالوه به

 اوقات فراغت چکار میکنی؟روشی برای تدریس داری؟  بعد: چه
 مبطالت – میکنی چکار رسیدی جماعت امام دوم رکعت قنوت به مغرب نماز در اگر – روزه مبطالت –بعد سواالتی درباره احکام: سجده سهو 

 تیمم نحوه – وضو
 امام – چیه؟ فقیه والیت درباره نظرت و چیه فقیه والیت–مراجعه میکنی  فتواهاش به چطوری –بعد از این موارد: مرجع تقلیدت کیه؟ 

 بودی؟ راهپیمایی در که مسیری و راهپیمایی آخرین کردی؟ شرکت راهیپیمایی – جمعه نماز رفتی که باری آخرین – هستن؟ کیا شهر جمعه
های د میری؟ انتخابات شرکت میکنی؟ ویژگیمسج جماعت نماز برای مسجد؟ اسم هیات؟ یا میری مسجد مذهبی مراسمات برای –

در آخر قرائت دو تا نیم صفحه از قرآن. یکی رو خودم باز … تراشیدن ریش و… دوستات؟ نحوه لباس پوشیدن در سر کار، مهمانی، کوچه و
 کردم و خوندم و یک صفحه رو هم خودش گفت بخون. والسالم

 در کل جو خوبی بود و نگرانی و استرس نداره

 

 : 7د مور

 من رفتم گزینش

 :سواالتی که پرسیدند
 روزه های حرام کدام روزها هستند؟ جواب عید فطر و قربان

 طریقه وصل شدن به نماز جماعت در قنوت رکعت دوم؟
 نماز ایات کی خوانده می شود و چگونه؟

 نمازهای واجب کدام ها هستند؟
 ان؟تشهد و سالم و ذکر سجده و رکوع و تسبیحات اربعه رو بخو
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 اصول دین رو بگو؟
 امامت رو توصیح بده؟

 والیت فقیه رو توضیح بده؟
 اطاعت از رهبر الزمه؟ چرا؟

 راهپیمایی و نماز جمعه میری؟
 اخرین باری که رفتی کی بود و کجا بود و سخنرانش کی بود؟و چرا میری راهپیمایی؟

 چرا باید نماز خواند؟ چرا بعضی ها نمیخوانند؟
 لب در نماز داشت؟چگونه میشه حضور ق

 نماز جماعت میریی؟ کدام مسجد و روحانی اش کیه؟
 ارکان نماز رو بگو؟

 تشهد فراموش بشه نماز باطله؟
 نماز جمعه چگونه خونده میشه؟
 معیارهای انتخاب دوست چیه؟

 همیشه چجوری لباس میپوشی؟
 تسبیحات حضرت زهرا س چگونه است؟

 در آخر گفت یه صفحه از قرآن رو بخون

دتوکل بر خدا کنید و نگران نباشی احبه کننده مرد خوش اخالق و صمیمی بود سواالت باال رو بخونید ومص . 

 
 : 8مورد 

 .من امروز رفتم گزینش استان مرکزی هم هستم
 گفت خودت و خانوادت رو معرفی کن؟

 گفت کی اومدی؟گفتم دیروز اومدم
 جفتشو نام بردم گفت واجبات نماز چیا هستن؟گفتم رکن و غیر رکن

گفت زیارت عاشورا میخونی؟گفتم حفظم. میخواست مچم رو بگیرهگفت کدوم دعاعه سجده داره گفتم زیارت عاشورا داره میخواید بخونم از 
 حفظ گفت نه

 گفت دعای کمیل چه وقتایی خونده میشه؟گفتم دعای کمیل چه دعاییه ولی یادم رفته بود کی خونده میشه
 ؟گفتم بلهگفت عضو بسیج هستی

 گفت نماز جمعه چجوریه چند وقت یه بار میری؟گفتم یک سومشو میرم تقریبا گفت یعنی ماهی یه بار گفتم بله
 نماز مغرب و عشا گفت نماز جماعتتون کجاست چند وقت یه بار میری؟گفتم مسجد صاحب الزمان گفتم بیشتر
 گفت راهپیمایی روز قدس رفتی بعد تموم شدن راهپیمایی چکار کردی؟گفتم رفتیم نماز جمعه

گفت اخبار روز چیه؟گفتم سپاه به گروهک تروریستی در سوریه حمله کرده گفت دیگه گفتم گروه انصار اهلل یمن فرودگاه دبی رو مورد حمله 
 بیست و سی 2بار گفتم شبکه خبود. گفت از چه شبکه ای میبینی اا قرار داده و حادثه ی اهواز که تازگی

 گفت والیت فقیه کیه گفتم رهبرمون ایت اهلل خامنه ای هستن بعد ویژگی های ولی فقیه رو توضیح دادم
ودت تشخیص گفت مرجع تقلید از کی واجب میشه گفتم وقتی به سن تکلیف برسیم و باید چه ویژگی هایی داشته باشم گفتم از نظر خ

 بدی از همه ی مرجع تقلید ها بهتر و اعلم تر باشه گفتم مرجع تقلیدم ایت اهلل مکارم شیرازیه
 گفت با کسی دوست بخوای بشی چه شرایطی داشته باشه

Daneshjofa.ir


  Daneshjofa.ir                                                                                 نحوه قبولی در گزینش و مصاحبه تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان 
 

 
50

 

 گفت شما میخوای معلم شی چه ویژگی هایی باید داشته باشی
نماز طواف خانه ی خدا نماز ایات نمازی که نذر کرده بودم از  گفت چه نماز های واجب و مستحبی رو میخونی گفتم نماز های یومیه

 مستحبیا نماز امام زمان نماز شکر نماز حاجت هم تقریبا میخونم
 گفت نماز ایات چجوری خونده میشه؟توضیح دادم واسش

 گفت وضو بگیر بدون کالم. وضوگرفتم پیشش
ن هم مانتویی محجبه بودم ولی ادم به اصل خودش رجوع میکنه دیگه. گفت کی پوشش حجاب قبول کردی گفتم بعد از دانشگاهم قبل او

 .منم چادری شدم چون هم همسرم دوست داشت هم دوستام محجبه بودن
 .و چند تا سوال دیگه که خاطرم نیس

 بعد اخرش گفتم منو چجوری ارزیابی کردید؟گفت از نظر من موردی ندارید شما
 .تشکر کردم و خداحافظی کردم

 

 

 : 9مورد 

 .سواالت که از من پرسید .مشخصات فردی و زندگی و تحصیلی خوذم و خانوادم گزینش داشتم. 19تا  12امروز تهران منطقه 
 .اخبار روز چیه

 نظرت در موزد مدافعان حرم چیه
 .اسم مدافع حرم نام ببرچندتا 

 .اخرین کتابی که خوندی
 .به کدام بخش فروع دین اشاره داره….زیارت عاشورا ایه انس سلم لمن

 تیمم چیه
 روزه قضا داری
 .نماز قضا داری

 نماز سه رکعتی امام چطور وصل میشی
 .بهمن مسیرش کجا بود امسال 22راهپیمای 

 .نظرت در مورد قیام امام حسین
 .ما با کشورهای اسالمی دیگه تفاوت کشور

 .دلیلت برای قبول رهبری چیه
 .تاثیر گذارترین فرد در عاشورا برای تو دلیلت

 .نماز جمعه میری امام جماعتش کیه
 .خطبه هاش چطوری

 .امام جماعت محلتون کیه
 خطبه های نماز جمعه به چ صورته؟

 .چرا میخوای معلم شی
 .ش چیهتشهد رو بخون و کجاها میخونیم و معنی

 .معنی ایت الکرسی چیه
 .چرا نماز میخونیم

 ..چطور با خدا ارتباط برقرار میکنی
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 .نماز جماعت کی میری
 .روز قدس رفتی نماز جمعه

 .قران بخون
 تمام

 

 : 10مورد 

 سواالت گزینش اهل سنت
 سواالت احکام نماز و روزه

 قصر و جمع
 کفاره روزه جمع

 .تحیات.
 .سجده سهو. ذکر سجده سهو

 .ه اقتدا در رکوع و سجدهنحو
 .فرق نماز صبح و جمعه

 .نماز تراویح
 .شرکت در راهپیمایی نماز جمعه و جماعت

 .شغل و تحصیالت و تاهل تمام اعضای خانواده
 .اسامی امامان اهل سنت
 .آخرین نمازی که خواندی

 .مبطالت روزه
 .دستاوردهای انقالب اسالمی

 .بصیرت چه روزیه۹
 .وظیفه ممجلس خبرگان

 .وظیفه شورای نگهبان و تعداد اعضای آن و چطوری انتخاب میشوند
 .ویژگیهای دوست خوب

 .ویژگی معلم خوب
 فروع دین هم گفت نام ببر

 لباسم پرسید همیشه اینجوری میپوشی
 ریش هم پرسید همیشه داری محاسن

 بعد مولودی هم پرسید رفتی یا نه
 هفته وحدت چیه

 هیچ بهم نگفت قرآن بخون
 ت یه سوره کوچک از خودت بخون منم کوثر خوندمفقط گف

 شخص اول مملکت کیه
 رمضان چه روزهایی هستن ۱۹.۲۱.۲۳روزهای 

 معاد چیه توضیح بده
 تقلید چیه از کی تقلید میکنن اهل سنت
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 آیه روزه در کدام سوره هست. کتب علیکم الصیام
 نماز ظهر چنتا سجده داره

 نماز های فرض چی هستن
 ی چیستنماز فرض کفای

 نماز تراویح بعد کدام نماز خوانده میشود
 اسم امام جمعه

 آخرین راهپیمایی که رفتی
 تا از راهپیماییهای مهم۳

 اهل سیگار هستی
 … مدارک چی داری بسیج

 چرا نماز را اول وقت میخوانیم
 چرا تا االن ازدواج نکردی

 نی خطبه هاش برگزار میشهنمازجمعه به چه زبا

 

 :  11مورد 
 …چک کردن شناسنامه که ببینه چه انتخابانی شرکت کردی

 اسم تک تک اعضای خانواده و تحصیالت و شغلشون و خودت
 ول دین چیه ؟اص

 معاد توضیح بده؟
 امام دهم کیه؟

چجوری از رهبر پیروی میکنی ؟ بگو همین که نماز روزه میگیرم و تو مسیر درست هستم و راهپیمایی و انتخابات شرکت میکنم خودش 
 پیرویه

ر راهپیمایی چیکار کردی گفتم راهپیمایی اخرین بار کی رفتی؟ ولی مسیرشو نپرسید از من گفتم قدس خرداد برای فلسطین بعد گفت اخ
 .چون جمعه اخر ماه رمضونه باید رفت نماز جمعه یادتون باشه روز قدس رو وزیر خارجه مهدی بازرگان پیشنهاد داد

 نماز یومیه رو بلد باشید بخونید ترجیحا بامعنی مثل تشهد سالم تسبیحات اربعه رکوع….تمام ذکر و
 ..مقام علمی هرچی دارین با کپی ببریدمدال و کارت بسیج و رتبه در کنکور و 

 نماز جماعت چقدر میری ؟
 اسم امام جمعه؟نحوه خواندن

 اخبار روز چیه؟من بیست وسی رو نگاه کرده بودم شبه قبلش
 حکم زدن ریش با تیغ ؟ بگید حرامه با ماشین میزنم

 ویژگی دوست؟ چندتا دوست خوب داری
 فت خودشت امتیاز بیشتری داره گبقران بخون با قرا

 .چیزی مونده من نپرسیده باشم
 فامیل خارج کشور داری؟خودت رفتی؟

 اخرین نماز ایات؟برای خسوف بود یادتون باشه رفیقه من گفته بود زلزله
 اهل دود و دمی؟

 بعد کدوم غسل الزم به وضو گرفتن برای نماز نیست؟غسل جنابت گفتم
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 انواع غسل؟
 ویژگی معلم؟

با ظاهر اراسته برید شلوار پارچه ای و کفش و شلوار داخل پیرهن و موی خوب و کوتاه و اداری بچه ها من خالصه چیزه سختی نپرسید 
خیلی استرس داشتم و کلی هم خوندم چشمام دیگه درد گرفته بود خیلی ریز تر و سخت تر از اینارو خونده بودم ولی خوب خداروشکر همه 

 نگید خواهشاجا کلی میپرسن و زیاد ریز نمیشن فقط دروغ 

 

 : 12مورد 

نان رهبر گوش میدی؟در عمل چگونه به سخ  
 ..جواب: با شرکت در راهپیمایی و انتخابات و رعایت حجاب و

 فرستادن خیرات به اموات چه تاثیری برای اونا داره؟
 جواب: باعا آمرزش گناهانشون میشه

 راه حلت برا مشکل فعلی جامعه چیه؟
همه به معنای واقعی کلمه تالش کنن جواب: عمل به سخن رهبر که گفتن با حمایت از کاالی ایرانی و تولید داخلی  

 موفق باشین
 من از استان آذ.غربی هستم
 در ضمن جو خوب و راحته

 استرس نداشته باشین
 سعی کنین خود واقعیتون باشین

 
 : 13مورد 

 :سواالیی که امروز از دوستم پرسیدن ویادم هس براتون میزارم
 چه موسیقی هایی حرامه ؟ کدوم ایه داللت داره؟

 ات والیت فقیهاثب
 فرض کن معلمی و دوهفته دیگه انتخاباته چه میکنی

 ویژگیهای معلم
 معلم چطور میتونه اثرگذار باشه

 اصول دین رو اثبات کن
 فروع دین چندتاس

 وظایف خبرگان
 شورای نگهبان

 اطاعت از رهبر باید چجوری باشه
 ویژگی های دوست خوب

 وضوی جبیره
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 : 14مورد 

 رسیدناز من کم سوال پ
 اصال روخوانی قرآن و تخصصی نپرسیدن

 فقط گفتن از روشهای جدید تدریس چی میدونی؟
 نقاط قوت و ضعفت چیه
 ازم تدریس هم نخواستن

 

 : 15مورد 

 بنظرت دنیا آخرش به کجا میره؟ ما داریم طبیعت و محیط زیست رو از بین میبریم، نظرت چیه؟
 !بنظرت دنیا زیباست؟

 !وپایی ها ندارن؟! اونا چی دارن که ما نداریم؟ما چی داریم که ار
 اصالتا کجایی هستید؟ چه جور جاییه؟

 از خودت بگو، یه بیوگرافی، چه کارهایی میکنی؟ به چی عالقه داری؟
 در حالی که داشتم حرف میزدم( چقدر مختصر گفتی؟ بیشتر بگو، دبیرستان کجا بودی؟ دانشگاه کجا؟)

 :نفر دوم
 نحوه درس دادنت خوشش نیاد؟اگه دانش آموز از 

آموزش و پرورش رو تو یه دقیقه توصیف کن، نظرت در باره آموزش و پرورش )اینجا وسط حرفها شلوغ میکردند و با هم بلند صحبت 
 میکردند که حواسم پرت بشه(

 سال آیندت رو از نظر کاری چطور میبینی؟ 10
 ی نیست، در مورد آموزش و تربیت و تدریس؟آخرین کتابی که خوندی چی بوده؟ منظورم کتابهای عموم

 :نفر سوم
 چیا بلدی؟ تخصصت چیه؟ 

 ت؟ معلمی برات خسته کننده نیس
 دوس نداری توی کار دائم اطالعاتت بروز بشه و چیزای جدید یاد بگیری؟ تو معلمی این اتفاق نمی افته، پس دلیل انتخاب معلمی چیه؟

 سابقه تدریس داری؟ کجا؟ چجوری؟
 

سعی میکردند صمیمی باشند، در عین حال بسیار نکته سنج هستند، حواس آدم رو پرت می کنند، وسط حرف میپرند، وسط حرف زدنت با ) 
می کنند و حواسشون همدیگه حرف میزنند، طوری برخورد کردند که انگار همزمان با مصاحبه یه مسابقه فوتبال خیلی مهم رو دارند دنبال 

 (اونجاست، دنبال نحوه واکنش هستند 

 

 

 : 16مورد 

 

 من دیروز رفتم مصاحبه)استان البرز(
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 :سواالتی که از من پرسیده شد
 هدفت از معلمی

 بسته های آموزشی
 ارزشیابی در مقطع ابتدایی و نظرم راجع به این ارزشیابی

 

 :  17مورد 

مصاحبه داشتم در دانشگاه طباطبائی که بعد چند ساعت انتظار و فرم پر کردن و معاینه 8در آذربایجان غربی ارومیه صبح  97/5/26من 
 :شد رفتم اتاق مصاحبه که سواالت شامل12000که

 بخور که از بعد روانشناسی بود این کارشوناولش گفتن آب بریز 
 معرفی خودت

 شهری که برا معلمی انتخاب کردی توصیف کن
 شهری که متولد شدی توصیف کن

 برخوردت با دانش آموزی که دوست پسر داره چيه؟
 نظرت در مورد مشورت؟

 سازش کردنت در زندگی؟
 از مشکالت جامعه بگو و راهکارشم بگو

 شتم؟سواالت تخصصي راجب ر
 و اینکه نظرت در مورد کار گروهی چيه؟عضو شورا تو مدرسه یا مبصر شدی؟

 نفر خانم بودن یکی فقط به من نگاه میکرد و مینوشت4و اینکه 
 دومی و سومی روانشناس

 د باشیدچهارمی در مورد رشتم که در آخر سر الکی یهویی با هم حرف ميزدن تا عکس العمل منو ببينن،که حتما خونسرد و با لبخن

 

 : 18مورد 

سالم من دیروز در زاهدان مصاحبه داشتم. چهار تا خانم بودن یک نفر یادداشت می کرد یک نفر علوم تربیتی یک نفر روانشناسی و یه نفر 
تخصصی سوال کرد. اول گفتن شهری که می خوای توش خدمت کنی معرفی کنی و اگه دانش اموز سر کالس با لهجه محلی صحبت کنی 

 یکار می کنی؟چ
 روش های تدریس رو بگو و کدوم رو استفاده می کنی؟-
 شهر محل خدمتت چند ناحیه اموزش و پرورش داره؟-
 توانایی ادغام درست رو با یه درس دیگه داری؟ مثال ورزش با هنر یا زبان-
 اجازه میدی ساعت کالست رو تعطیل کنن واسه یه برنامه جانبی؟-
 نقاط ضعف و قوتت؟ –
 ره به اعتما به نفسنم –

 

 : 19مورد 
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 نظرتون راجع به وحدت شیعه و سنی چیه؟
 چرا میخوای معلمی بشی؟چرا بین این همه رشته ریاضی رو انتخاب کردی؟

 آخرین کتابی که خوندی؟
ی تخته اشتباه محله ای که زندگی میکنی رو توصیف کن؟خودتو برامون توصیف کن خصلت های خوب و بدتو بگو؟اگه سر کالس بچندبار پا

بنویسی بچه ها اعتراض کنن چیکار میکنی؟چقد با تنبیه موافقی؟میتونی مدیر بشی؟یه نفرم فقط.حرکات دست و پامو نگاه میکرد که اگه 
 بلرزن یعنی خیلی استرس داری بعضی جوابامم چندبار تکرار میکرد که ببینه چقد تمرکز دارمو و حرفمو عوض میکنم یا نه

 

 

 : 20مورد 

 ودتو معرفی کن؟خ
 ویژگی های شهری که زندگی میکنی؟

 اگه شاگردات گفتن نمی خوایم درستو گوش بدیم چیکار میکنی؟
 دوستات تو رو چطور میشناسن؟

 چند تا دوست صمیمی داری؟
 تا حاال بهت انتقاد شده پیکار کردی؟

 ویژگی های مثبتت؟
 اها مطالعه هستی و چ کتاب هایی میخونی؟

 

 : 21مورد 

مباحا مصاحبه امسال بیشتر چالشی و شخصی هستند.در ابتدای ورود چند نفس عمیق کشیدم و در زدم اجازه خواستم و وارد شدم با 
م و نشستم.دوستان اجازه خواستن و متانت امتیاز مهمی محسوب نفر سالم احوالپرسی خداقوت کردم همراه با تبسم و اجازه خواست4هر

 .میشه
تا دانش امور به همراه سمت مدیری ازت 5بهم گفتن خودت رو معرفی کن.قران رو بازکن و بخون.گفتن اگه بفرستیمت یه جای دور معلم 

 بخوایم چه کارمیکنی؟
 یره چه کارمیکنی؟اگرهمسرت خواسته غیرمنطقی ازت بخواد و با دالیلش حرفتو نپذ

 .بلندشو تدریس کن؟درحین تدریس هی شلوغ میکردن دادمیزدن تا واکنش هام رو بسنجن
 .گفتن در مورد شهرت بگو

 .دو تا ازشهدای شهرت
 ویژگی منفی خودت؟

 انگیزت ازمعلمی چیه؟
 ازکدوم معلم دوران مدرست خوشت میومد و ازکدوم بدت میومد

 و چرا؟
 از فناوری چی میدونی؟

 حاال سابقه تدریس داشتی؟ تا
 اخرین کتابی که خوندی و نام نویسندش؟

 متن کتاب درمورد چی بود؟یعنی بخرمش؟
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 .دوستان فقط چند تا نکته خیلی خیلی مهم رو عرض میکنم.چیزی رو به صراحت دروغ نگید چون انقد میپیچوننتون تا دروغتون درمیاد
 کمال ادب و احترام رو رعایت کنید

 .نفر ارتباط چشمی برقرارکنید4م باشید و با هرهمواره متبس
 . عصبی نشید خیلی سعی میکنن عصبیتون کنن حواستون باشه

 .یه سوال رو در دو زمان متفاوت و توسط دونفر دوبار میپرسن و جوابهاتون رو مقایسه میکنن که ببینن ثبات دارید یانه
 .واکنشها و اعتماد به نفستون رو میسنجن حواستون باشه

قبل از ورود ایه الکرسی بخونید چند نفس عمیق بکشید و نیازهای جسمیتون رو برطرف کنید تا با ارامش وارد بشید.خودتون رو با اعتماد 
 .بنفس نشان دهید

 .من خودم خیلی باهاشون راحت و صمیمی بودم.مواظب جوابهاتون باشید چون از جوابهای خودتون سوال مبپرسن
بل زبونی کردم اینا بیشتر خوششون اومد منو به چالش بکشن و از همه طرف محاصرم کردن.درهر حال تموم شد و به من فکرمیکنم از اول بل

 خیر گذشت.امیدوارم قبول شم

 

 : 22مورد 

 .دانشگاه فرهنگیانم 96من ورودی مهر

عه زیاد میپرسن کامل بلد باشید ،بقیشم دوستان اصال بابت مصاحبه و گزینش استرس نگیرید ،اصال سخت نیست برا گزینش درباره نماز جم
 یه سری اطالعات عمومی دینیه،

 .درمورد مصاحبهشم بگم که خیلی راحته یه سری سوال در مورد خودتون میپرسن ،خیلی راحته
تر هاهم بدونه اوناییم که خانواده درجه یک فرهنگین یا کارت بسیج دارن براشون امتیازه ، پوششتون مناسب باشه ،پسرا با تیشرت نرن دخ

 .چادر نرن ، وارد مصاحبه شدید با همه سالم احوال پرسی کنید ، خواستید بشینید اجازه بگیرید بعد بشینید
 خالصه که نگران نباشید اگه اینایی که گفتمو رعایت کنید حتما قبولید

  

 : 23مورد 

نباشین فقط قدو وزنو چشمه بقیرم میپرسن فقط ک ایا سالم.من رفتم مصاحبه.دوستانی ک راجع ب مسایل پزشکی پرسیدن اصال نگران 
فالن بیماری رو داری یا نه ک بگین ندارم.سواالت تخصصی مصاحبه عموما سواالت پیش پا افتادست برای شناخت شخصیت دانش اموز 

ین.ضرب المثل بلدین اگه مربوط سعی کنین طوری جلوه بدین که انگار سه سال ذهنتون از سنتون بزرگ تره.از لغت های درجه یک استفاده کن
 .شد بگین.خیلی حال میکنن مصاحبه ننده ها.سواالت احکامم معمولیه فقط سعی کنین حرفاتون با هم تناقض نداشته باشه

  

 

 

 

 

 

 : 24 مورد
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سالم دوستان عزیزم اصال استرس نداشته باشین سواالشون خیلی راحته فقط میخوان ببین چقدر اعتماد ب نفس دارین، سواالی 
پرسیدن این بوداول ک چند آیه قرآن میخوندی بعد سواالشو شروع میشد هدفت از معلمی چیه، آخرین کتابی که خوندی  ک

چی بود، مسائل روزو بگو، احکام همین چیزایی ک اینجا هست و پرسید هدفت از حجاب یه معلم خوب چه ویژگی هایی داره 
جهان وجود داره چیه مشکلی ک تو ایران وجود داره چیه مرجع تقلیدت یه دوست خوب چه ویژگی هایی داره مشکل ک االن در 

  کیه و...
  

 : 25مورد 

 در مرحله اول سواالتی درمورد خودت و خانوادت و دوستات می پرسن:

 خودت رو معرفی کن و بگو از کجا آمدی؟  
 چه خبر از شهرتون؟ 
 ادت بگو؟از خانو 
 پدر و مادرت چکارن؟ 
  بعد از کنکور تا حاال چکار کردی؟ 
 تفریح مورد عالقت چیه؟  
 چند تا دوست داری؟   
 صمیمی ترین دوستت کیه؟ 
  موقع انتخاب رشته کد تربیت معلم را چندمین کد بود؟ 
   کدوم رشته ها را قبل از تربیت معلم زدی؟ 
 االن چند درصد برای شغال معلمی حاضری؟  
 واب من پنجاه درصد مصاحبه گر: چرا پنجاه درصد چون مطمئنا نکاتی هست که من ازشون خبر ندارم و دوران تربیت معلم ج

 بهمون یاد می دن
 اهل کتاب خواندن هستی؟ آخرین کتابی که خوندی چی بود؟ در مورد چی بود؟ نویسندش کی بود؟ 
  به چه درسی بیشتر عالقه داری؟ چرا؟ 
 چیه؟ هدفت از معلم شدن 
 افکارت به کدوم حزب یا گروه نزدیک تره؟  
   به یک حزب یا گروه عالقه مند باشمجواب من: من تقریبا آدم سیاسی نیستم و فکر نمی کنم مطلق 

 در مرحله دوم سواالتی که داخل کتب درسی بودن ازم پرسیدن:

 هجدول مندلیوف چند عنصر داره؟ راستی رشته دبیرستانی من علوم تجربی بود .1
 کتاب کیمیای سعادت مال کیه؟ .2
 کتاب آندره ژید مال کیه؟  .3
 حضرت عیسی و موسی چی بودن؟  معجزه های .4
 سواالتی از این دست زیاد نیستن فقط برای اینه بدونن شانسی رتبه آوردی یا واقعا خوندی. .5

  

 سواالت گروه سوم: سواالت روانشناسی بودن: 
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 ونی چه کارهایی بکنی؟یک نخ به قطر یک خود کار داری باهاش می ت  
   راستی من بعد فهمیدم هدف از این سوال خالقیت فرد بوده هر چی فعل های متنوعی به کار ببری نمره بیشتری می گیری . مثال

را می بندم هردو یکی اند یعنی تو فقط از بستن حرف زدی ولی اگه بگی یک   اگه بگی در گونی را با هاش می بندم یا پای مرغ
 ، در تدریس مبحا طول ازش استفاده می کنم و .... هر کدوم از گفته هاتون یک نمره اضاف میشه.   آن می سازم دایره با

 

 : 26مورد 

ه بودن پارسال که دوستام رفته بودند مصاحبه ازشون بیشتر درباره والیت فقیه پرسیده بودند.البته اولشم یه تست اعتماد به نفس گرفت
ازشون.یعنی همون ابتدای کار یه لغت نامانوس انگلیسی ازشون پرسیده بودن که ببینن طرف خودشو گم میکنه یا نه؟بعد هم درباره والیت 
فقیه پرسیده بودند.مثال از یکی پرسیده بودند والیت فقیه رو توضیح بده که فکر کنم خوندن همون مطالب کتاب دین و زندگی سوم درس 

قیه برای پاسخگویی کافی باشه البته اگه یه خودی هم نشون بدیم بد نیست.مثال دوستم گفته بود خداوند در آیه قرآن می فرماید والیت ف
ای پیامبر آنچه که به تو نازل شده به مردم ابالغ کن اگه چنین نکنی انگار رسالتت رو انجام ندادی که این موضوع اهمیت والیت رو 

ننده هم کلی ازش خوشش اومده بود.از اون یکی دوستم پرسیده بودن اگه کسی به رهبر فحش بده چی کار میرسونه.طرف مصاحبه ک
 میکنی؟اون بیچاره هم هنگ کرده بود.!!!!

 

 : 27مورد 

ت کردم ولی دانشگاه نرفتم و امسال کنکور میدم یه سری سوالتی که از من پرسیدند این بود سالم من پارسال در مصاحبه تربیت معلم شرک
شرکت در راهپیمایی -سواالتی درباره نماز جمعه و نماز جماعت و اینکه در آنها شرکت میکنم یا نه که من هم راستش را گفتم-که:طرز وضو گرفتن

سوال درباره ی -گر دانش آموزی به تو بی ادبی و بی احترامی کند تو چطور برخورد میکنیسوال دیگری که از من پرسیدند این بود که ا  -ها
و چیزای دیگه اصلیاش -سوال درباره اینکه چرا میخای معلم بشی و اینکه چرا در انتخابهایت تربیت معلم رو زدی-اینکه توی چه سایتهایی میری

 .بود و به وزن من گیر دادن اینایی بود که نوشتم در ضمن قد و وزن نیز خیلی مهم

 : 28 مورد 

 .مصاحبه تربیت معلم رفتم یمن پارسال برا
 !اول که معاینه چشم بود و قدم رو پرسید

 .خانم تو یه اتاق بودن که هر کدوم تو یه زمینه )روانشناسی معارف و...( سوال میپرسیدن و تو یه فرم عالمت میزدن1تا آقا و 3مرحله بعد 
 !صیت خوب و بدت رو بگو؟چند خصو

 ...قرآن رو بردار چند آیه بخون
 سرگرمی هات چیه؟

 کتاب میخونی؟ آخرین کتابی که خوندی؟ تو مدرسه میرفتی کتابخونه؟
 تو مدرسه عضو بسیج و چه گروههایی بودی؟ مشارکتت؟

 تو درسات واسه تحقیق از چه منبعی استفاده میکردی؟
 میخوای معلم بشی؟ رتبت؟ تربیت معلمو انتخاب چند زدی؟ چرا

 !!!!آدرس خونتون!!!! واسه نماز میری مسجد؟ همیشه؟ اسم مسجد و پیش نماز مسجدی که میری؟
 فکر کن اول مهره معلمی رفتی سر کالس!!!! )باید نمایش بازی میکردی! تست بازیگری بود!!!(

 !!!!فکرکن بچه ها سر کالسن بهشون درس بده
 رن حرف میزنن باید به بچه های خیالی تذکر میدادی!!! )در ضمن باید به بچه ها نگاه میکردی نه اونا!!!!(وسطاشم هی میگفت بچه ها دا
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 تو چه مراسم مذهبی و سیاسی مثل راهپیمایی شرکت کردی؟ آخرین بار که رفتی چه مناسبتی بود؟
 !!!!مهر رای رای میدی؟ چند بار رای دادی؟ چه انتخاباتی بود؟ شناسنامه رو نگاه میکنن قسمت

 در باره ی رهبر و رئیس جمهور و خبرگان و .... که چه جوری انتخاب میشن؟
یه چیز خیلی مهم دخترا حتما چادر سرشون کنن!!!! روزی که من رفتم فقط من و یه نفر دیگه چادر نداشتیم!!!! و از من پرسید چرا چادر 

 ....نداری و
 ...طوری و در مورد لباس و حجاب میپرسن که همیشه همین

! ماهواره دارین؟ فیلم چی میبینی؟! )مهمه ها!!! من خیلی وقت بود تلوزیون نمیدیدم ازم درباره یه فیلم دونگی یا یه همچین چیزی پرسید!!
 جوابی نداشتم فکر کرد ماهواره میبینم!گفت االن چه فیلمهایی پخش میشه؟(

 !!!که بود و چه کرد؟ با یه سری سوال مسخره! فرق کتاب و مجله!!! هادی ساعی

 

 : 29مورد  

 .من پارسال برای مصاحبه تربیت معلم رفتم
 !سوال روانشناسی مثل: اگه معلم شدی و مدیر مدرسه با این که روش تدریست خود بود الکی ازت ایراد گرفت چه برخوردی باهاش میکنی؟

 .رکعتی کامل میخوندی و توضیح میدادی4مذهبی: نماز رو باید یه 
 غسل و نماز جمعه چه جوریه؟

 با چه دعایی انس داری و چه روزی میخونی؟
 اسم چند تا مرجع تقلید؟

 اگه نظر مرجع تقلیدت با رهبر فرق داشته باشه کدوم رو اجرا میکنی؟
 !و مثل بازجویی همه ی سوالها و جوابها رو کامل مینوشتن

 !اس بپوشید و طوری جواب بدید که اونا دوست دارنبه نظر من این یک روز رو بیخیال صداقت بشین و طوری لب
 ...من که به خاطر صداقتم رد شدم با این که رتبم خیلی خوب بود

 

 توسط وب سایت دانشجوفا شده و گردآوریهیه ت
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