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 شرایط پذیرش تربیت معلم -1
 معلم تربیت دانشگاه در نام تثب عمومی شرایط  
  اعتقاا ب  اان بساا  اساای  ساا  سناان ات ابساا ر قااو  تن قااجم بر  اا میر اس ساان   هاایر  اساای ن

 اسرار
 التزا   ن   میر اس سن   هیر  اسی ن اسرار 
 ع  ل  یبر  ن ا یق و رفت ر مینی  تو سب    قآر  عل ن 
  عج  سیء س  قن  حنی یت  زاسن س  کیفر 
 سرامنباقت  ت  عیت ا 
 عج  اعتی ب  ن  یاب  خجر،ب  می ت و النل 
 ر یربار  ات سی ت ک  ل روامن،  س  من  

 

 معلم تربیت دانشگاه در نام ثبت اختصاصی شرایط  
  البتااان قااا سج اسااا   )بسااا(ل   15باقااات   اااجر  بورم نااایی بامدااا  عن و لاااجا ل  عاااج  کااال(

رقاااتن کونااایر ع ااا ر  عیااا ر بفتراااان امتخااا   -قااارو تیسااان بسااایار عاااجالت ابار  ل ااای قااایب
 س    یاعج  یب 

  و   التر بر تسرگروم  ر یو بر آت یر سراسر  6500کسب م رم عل ن کل 
  ااان مه بعااا  و سااا ت  ر عااا   بولتااان و  مجاقااات  تعهاااج  اااج ت و سااا  را یااان اساااتخجا ن سااا 

 غیربولتن،بر آغ ت تحصیل
  ابار  ل اای )البتاان قاا سج اساا  قاارو تیساان بساایار عااجالت ساا   ت اا   ) 22بارا  اایبر لااجاک ر

  عی ر بفتران امتخ   رقتن کونیر ع  ر س    یاعج  یب -قیب
ضاا   اسوناان امخاا    ااج ت ساار  ت  ساا  ساایا   کاا ر  و  اایارب بس اار  اان عاای  و اان  اان سااق  ) 

  .سون افزوبم م ن قیب
  بر   ااای ن  ااایبر ) ااای ن اسااات من  باوهلاااب بر رقاااتن عااا   اعااای  قاااجم آ ااایت  و نااارور

 است ر  حل نذسر 
   ،بتنااارار،  رگزساااجگ ر ال (ی بعااا   عل ااان، مخب ااا ر عل ااان و  هااا رتن،بر  ااایرت  خترعااا ر

 .کسب لج مص   م رم عل ن الت  بر  ص لبن ات ا تی تات الت   ر یربار  یاعوج قج
  ابا ااان تحصااایل آر بساااتن ات بامااای آ ی ت ااا ر  هااارم  واااج ات ا ن مااا ت بولتااان ات تحصااایل

آ ااایت  راس ااا ر سااا    ت رساااج  راس ااا ر  خاااجب بر  قیااار  بلااان، بر  ااایرت اسفااا   تعهاااجات
 .تعهجات  ر یهن  ی  مر است

  ،یفقیااات بر  صااا لبن ا تص  ااان  هااات ارتسااا  ن تیام واااج  عااا  و تداااخی   یااازار    لیااات 
 ام یزم  تق ضی ر

 ارائن تعهج عج     خ سن بم س لن  رور است من بر است من کن استخجا   ن قیمج. 
  ت ف رغ التحصیل قجرس   بر  جو استخجا   یعن نس ا 28باقت  لجاک ر 

 
لیفااا  آ ااارس   زئیااا ت قاااراسن ناااذسر  را فقااان و فقااان ات هرسااا  آ ااارس  مساااخن تی ااان  هااا  : 

 بفتران امتخ   رقتن و س  اهیعین س ت  ر سوخی کسب کویج.
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 :محور سواالت احتمالی گزینش تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان -2

 
 م رامن و یب مجارب و اگر استرس باقتن   قیج بر  آرا ی  یب را لفظ کویج و استرس  ن  یب رام مجعیج ایر    

ظ عر ق   آقن ر  ن قیب و  ع یال    ل تدخی  است و ع چوی  م ن تیامیج ع لنرب   یلی  ات  یب و بر لج 
 مظ فت فربي -بامستن ع    یب بر فراسوج  ص لبن  ن       ذارسج .آراست ي ظ عر ي لب س  و سب 

 ت /محیم وروب  ن  ص لبن / سی  /مدست  /  جال فظن ر یرب اولين وآبا   ع قر 
 باليل امتخ   ق ل  عل ي/عی ن است س  ا ب ر س  اکرم/ 
 ت  يل  ن ع ك ري ا ت  عي وتع ور 
  ی لعن كت   وتحقي  -عل  بوستي  
  جرت ارتب و     چن ع  ووالجي  
 ف   ي ر و ه رت ع ي كی ي 
 اعت  ب  ن مفس 
 سئیليت نذيري  
  ت وو  ر ت م -آرا ی 
 یبقو سي )  یاوجت  ات وسژگن ع    ی  و ج  یتیر را   یج  .... 
 امعی ف نذيري و امتق ب نذيري 
 جرت تبيي  وتحليل  س ئل  
 رو یامي و روار  یامي  رار  خيج 
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 :  فرهنگیان دانشگاه مصاحبه برگزاری نحوه مهم نکات -۳
 گروم  سئی  عویار  ن گروم اعض   ات سنن کن است قراسن وا ج افراب ات مفر سن ق  ل کووجم  ص لبن گروم 

 .قیب  ن تعيي  کووجم  ص لبن
 

 آسج  ن ع ل  ن  ص لبن باوهلب، سک ات فقن  لسن عر بر. 
 

 است ب یقن ۴۰ لجاک ر باوهلبن عر  را   ص لبن ت  ر  جت. 
 

 است  ربارار و  یاعرار نربسس  وس، تفنیک  ن عراست ر بر ا تص  ن  ص لبن  خر   رکز. 
 

 وا ج  عت ج نزقک تیسن  عل ن وظیفن امخ   لس   را   س  من قراسن و روار و ت  سی ت  ررسن 
 .قیب  ن امخ   نرور  و آ یت  قراين

 
 یربمظر تحصیلن، رقتن بر آم ر ا تص  ن ع   تیام وج  ات عل ن ارتقی  ن باوهلب، ات  ص لبن امخ   بر  

 .میست
 دویارم  ه رتن، و عور  فرعو ن، عل ن، ال (ی بع    رگزسجگ ر  بتنرار،  خترع ر  ه رتن، و عل ن مخب  ر  

 قج  یاعوج  ر یربار نذسر  اولیست ات امتخ  ین  حل رقتن کج  راس س  را ر، عل ن قراين بر  یارت ن
 

 ح سبن    ل  ص لبن امخ   بر  رف  ا تص  ن  ص لبن بر اور ا تی ت  جار   ن  ر یو ا تی ت ات  وج   هرم  
 .گرفت مخیاعج تعل  ا تی ت   جسج قجم ارائن  جار   ن  ص لبن ت  ر ات    ات  عج و است التس   و

 
 را عن ع ی ن و ا تص  ن  ص لبن  خر   رکز  ن قجم تعيي   قرر  هلت بر بلیل عر  ن کن باوهلبي  

 . یدیب  حسی  غ سب مدیب، ل ضر  ص لبن  لسن بر س  و مو  سج
 

 یب مخیاعج نذسر ا ن ر قراسین عی  تحت  ص لبن  رگزار   قرر،  هلت ات    ات نس . 
 

 ی ن غ سبی  ات  ص لبن روت آ رس  بر ت  م  سج اتخ ذ تج یر  است   بر  یلجيج  یرت بر است مي ست ب  
 .آسج ع ل  ن  ص لبن باوهلبن  را عن  یرت بر

 
 یب مخیاعج نذسر ا ن ر قراسین عی  تحت  ص لبن  رگزار   قرر،  هلت ات    ات نس . 

: 
 ی ن غ سبی  ات  ص لبن روت آ رس  بر ت  م  سج اتخ ذ تج یر  است   بر  یلجسج  یرت بر است من ست ب  

 .آسج ع ل  ن  ص لبن باوهلبن  را عن  یرت بر
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 ررسن و  ص لبن عزسون  را  قجم  عرفن باوهلب ر ات عرسک سراسرسن آت یر ع   تعرفن  جو   راس س  
 بر کن لس  ن  ن تی  ر عزار ۳) رس   عزار سن و سيصج  بلغ فیق،  یارب رع ست    ع ی ن،  یلیته  

 تحیسل  ص لبن  خر   رکز  ن را وارسز  فیی ا ل و م یبم وارسز قیب،  ن اعی  ا تص  ي  ص لبن ت  ر
 .م  سوج

 
 
 انسانی علوم و تربیتی علوم روانشناس، گر مصاحبه توسط داوطلبان ارزیابی های فرم از نمونهای - 
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 فرهنگیان دانشگاه در پذیرش داوطلبان نهایی امتیازات مجموع برگه از ای نمونه -
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 صاحبه و گزینشروانشناسی عمومی م سواالت – 4
 

 ؟ از خودت بگو -1

محاایم رتو اان میسساان و ساا   عرفاان  یاایگرافن  ساای ر  هاا  اساات او  ات ع اان،  عرفاان  اایب را   باات و ساا بم 

م اان بارسااج و ات  ااحبت عاا   ماا  ر یو ا تواا   کویااج.  اارا    اا  ،  یدااتر  اان  وباان عاا سن ات تمااجگن قاا لن، 

 ااا   وااا فر  ااایرب مظااار و  صااا لبن کوواااجم عی  واااج  عااا ، بسااات وربع  و تحصاااییت  ااایب  (رباتساااج کااان 

 ..ع خیامن بارمج

رو  ایزعاا سن  ت رکااز قاایسج کاان  اا  قاا ل  اایرب مظاار و میاارو   اایرب میاا ت  صاا لبن کووااجم ارتباا و  سااتقی  

بارمااج. بر مظاار باقااتن   قاایج کاان  صاا لبن ،  یدااتر ات آمناان  اارا  سااوخی عاای  ساا  اسااتعجاب و تیاماا سن 

کاان  ساائیلی  قاارکت، ع خاایامن قاا    اا  سااک قاا ل  اا   را  عاا   قاا    رگاازار قاایب،  اارا  اساا  اساات

 .ارتس  ن کووج
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 بزرگترین نقاط ضعف شما شامل چه مواردی است؟ -2

عاار ک مجسااج   اان بامااج ا یماان  اان اساا  ساایا  ن ساا  بعااجو کاا فن اساات سااک ضااع  تئاایر  را امتخاا   کااربم 
  ن سک مقین  یت نوه ر تبجسل کوج. و آر را     جرت  ی ر

 
ت عاار لرفاان  اان تمیااج لیفاا   اایا  قاا     لاان  اا  فاایق العاا بم عساات  ساا  عاار ایااز بس اار  بر اساا   ساا 

 اارتبن  اا  اساا    لاان مب قااج . سقیواا    ناا  اساات اساا   ضااین برساات   قااج ا اا  اساا  ن ساا   ع اایال اساا  هاارت 
 .فنر را  ن بمب    یاعج باقت کن ا ی وا عن میست و  یلن  ستحن  تر ات ضع  با لن است

لاان را  اان   لاان   ) تی اان کااربر  اان  زئیاا ت و  جساات آوربر ایااز عاا   اان محاایم برساات  یتیامیااج اساا    
 .  ت يير بعیج کن  یلن ع  ضع   زرگن میست

 
 

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

ااف ت   موااج   ،رسااز ی و ب یاا   تفناار، و  یمساارب  اارا  ن ساا   اان اساا  ساایا ، اگاار  صااج بارسااج فهرسااتن ات   
کووجم ماا    برسااج،  هتاار اساات  یبتاا ر را  سااتن منویااج تساارا عاار قخصاان را  اارا   صاا لبن … و قااو سو ت
 .تیامج بر  رم  یب  اوی  ابع سن باقتن   قج ن

آییااج  ااحبت کویااج  اارا  ن ساا   اان اساا  ساایا   هتاار اساات بر اا رم ساان کاا ر  کاان  اان  اای ن ات نسداا ر  ر ن
بعیااج.  اارا    اا   اگاار فاارب  وظ اان عسااتیج، بر اا ر  محاایم  و عاار کااجا  را  اا  ذکاار سااک م یماان تیضاای 

عااا    اااجسرست ت ر  ااای  اسااات،  هتااار اسااات ات  ه رتع ستااا ر  اااحبت کویاااج. اگااار رس ضااان اااجسرست نرو م
 .  لن  یب   یییج

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

بارسااج کاان  اا  کاا ر  کاان عاا  اکواایر  اارا   اساا  ساایا  عاا   اان تیامااج ترفوااج   قااج . اگاار قاا   عااجف  لوااج  ااجتن
 .آر بر یاست بابم اسج تجا ل بارب می ت   ن  ی ر آر میست

  لاان ا  کاان بر اسوخاا   اان تیامیااج  یاا ر کویااج اساا  اساات کاان قاا    ااجمب   کاا ر  عسااتیج کاان تاا  ی  کووااجم و 
ن نرااا لی اساات و قاا   مساابت  اان آر الساا س بارسااج.ل   اگاار قاا   سااک اسااجم روقاا  ات  اا سن کاان  اا

 یاعیااج   قاایج بارسااج و اساا  ع  اا    اا  کاا ر  اساات کاان  اارا  آر  اان  صاا لبن رفتاان اسااج  اا  ت اا   و اایب آر 
 رم  اان را  یااری کویااج . صاا لبن کووااجم عاا   اان  یاعوااج اساا  را  دااویمج کاان قاا   کاا ر  را کاان  اارا  آر 

 .بر یاست بابم اسج بمب    ن کویج
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 ؟و باید شما را استخدام کنیم دچرا می خواهید در این پست مشغول به کار شوی -5
لاا  ، اگاار فاارب برسااتن  اارا   ی عیاات قاا لن  اایرب مظاار عسااتیج، لت اا ن اساا  منتاان را  یاا ر کویااج.   اس 

امااج میااز   موااج قاا   س بتاا ر   قااج   ناا  اساات بس اار افااراب  کاان  اارا  اساا   ی عیاات قاا لن ا ااجا  کربم
 ر   قوجقراسن الت  را باقتن   قوج س  لتن بر  یارب  ات ق    هت

اگااار قاااراسن الت   ااارا  قااا ل  ااایرب مظااار را مجارساااج ات ابا اااز  صااا لبن م ا یاااج مدااایسج. ات  یبتااا ر قااایر و 
اقاااتی ق مدااا ر بعیاااج. اگااار بر  هااا رتن ضاااع  بارساااج،  ااار رو  عی ااان و اقاااتی ق  ااایب  ااان سااا بگیر  ت کیاااج 

یااج کاان ا یماان کویااج.  اار رو  مناا ت   باات کاا ر  کاان  اا بر  اان امخاا  ی عسااتیج ت کیااج کویااج و تیضاای  بع
 .رسز  س ب   یرسجتیامیج آمچن را کن  لج میستیج     رم  ن ن

 وظاایر اساا  ساایا  اسوساات کاان آساا  قاا    اایب را  و سااب اساا  قاا ل  اان بامیااج  تی اان کویااج کاان   سااج 
اهیعاا ت کاا فن بر  اایرب قاا ل  اایرب مظاار باقااتن   قاایج ،  اا ال   بر  اایرب    یرساات آر قاا ل و   عیاات 

 .ظ ر آمه  ات اس  ق ل ایست ،  سی ر  ه  استآر و اسونن عجف امت

اگر  تیامیج بر  یرب ق ل  یرب مظر    اهرافی ر  دیرت کویج و س  بر اسوترمت بر  یرب ق ل  ستخی کویج ،  ن تیامیج  ن اوی  
 .سیاالتن ن س  ع    و سب  جعیج

 صی ی ت قخصیت ر کن  و سب  را  ک ر بر  و بر کل بر  یا  اس  سیا   ن تیامیج بر  رم تحصییت،  ه رته ، تخر ی ت و
 .تیضی  بعیج  آر س ت  ر است

 
 
 
 شغل رویاییتان را توصیف کنید -6

 . را  ن س   ن اس  سیا  سن منتن را فرا ی  منویج: ارتب و، ارتب و، ارتب و.    اس  ل   مب سج  یا  را ات  یبت ر سرع  کویج
و وسژگن ع    د  ن  ی ر ق لن کن  را  آر  ص لبن  ن کویج و ک ر روس سن  جس   وظیر ات  هوجسن  عنیس استف بم کربم 

 را قو س سن کربم و  را  تی ی  ق ل  جسج ات آمه  استف بم کویج. 
 
 
 
 آیا تا به حال با تصمیمات کاری مخالف بوده اید؟ در این شرایط چه کرده اید؟ -7

اساا   ساا لن  داانلن مااجارب ا اا  عنااس عاای  کااس  اا  ت اا   تصاا ی  ت  ااجسرامی  یافاا  میساات و البتاان 
الع لاان کاان مداا ر  اان بعااج اع یاات بارب. )ع اان  اا  افااراب  را  اان قو ساای  کاان بر  لساا ت کاا ر   تعااجب 

  .ات  ساای ر  تصاا ی  ت ل  ساات  اان کووااج ا اا  نااس ات  ااروم ات  لساان اساا  تصاا ی  ت را مقااج  اان کووااج 
یب را  یاا ر کااربم و لرفاان ا   اایبم  اان  صاا لبن کووااجم مداا ر بعیااج کاان  اان قااییم ا   فیااج بغجغاان عاا    اا

 اسج. 
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 به نظر خودتان دیگران شما را چگونه توصیف می کنند  -8
ست  ن آور . اگر   یس  ک ر  را امخ    ن  ست  و آر ان کن  ن  یاع  را  ن ب قن ع سخت کی  ن مظر  ات مظر بس رار فرب 

کن ک نی  ن کو  ا ن ر را  ن کو . اگر  ن کسااان  ی  بع   کن ع ن ات    بع ، اسو ن ر را  یاع  کرب.  ی ئ  میسااات   سو
 . اایقاااداااا ر  اایاا سااج ا اا  عاا اان  اان بامااوااج کاان  اان تاایامااوااج رو  لاارف  اا  لساااا   کااوااوااج

 .ات اس   هتر م ن قیب  ن اس  سیا  ن س  باب
 

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

  فرعوگ س ت  من اع یت   السن بارب و  ن ع ی    هر ات سرگر ن ع   افراب بر  سی ر  ات  جسرار عقیجم بارمج کن تو سب  
 .  رم ات س عت ک ر   ن عویار روقن  را  ارتس  ن تو سب آمه     فرعوگ قرکت استف بم  ن کووج

رکز کویج کن  ن رقج  را  ن س   ن اس  سیا  مب سج  ن سرگر ن ع سن اق رم کویج کن  ن آمه  عی ن مجارسج. رو  فع لیت ع سن ت 
 .افراب  وخر  ن قیمج،  را        ه رت ع سن کن بر ل   س بگیر  آمه  عستیج را    وسژگن ع   قخصن  رتبن س تسج

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

 شد تا از خاک بیرون باید؟رود. چند روز طول می ک
 اان لیاا  فراگیاار قااجر اسوترماات ساایاالتن ات اساا  بساات  حبی یاات تساا ب  نیااجا کااربم امااج.  صاا لبن کووااجم 

  .لزو ااا   ااان بمبااا   ن سااا  برسااات میسااات  لنااان  ااان  یاعاااج  هااا رت اساااتجال  قااا   را  حاااک  زماااج
ا مداا ر بعیااج. ات توهاا  کاا ر  کاان   سااج  نویااج اساا  اساات کاان لاای  تاای   اارا  لاال  ساا لن  ویاا   اایب ر

 سااخرم قااجر بر  اایرت ارائاان ن ساا  م برساات مهراساایج، ااارا کاان گاا عن او اا ت  صاا لبن کووااجم سااعن بارب 
 .محیم  ر یرب ق      قنست را ارتس  ن کوج

 
 

 آیا شما سوالی دارید؟ .11

ع یداان سااک ساایا   اارا  نرساایجر باقااتن   قاایج تساارا   ناا  اساات اساا  آ اارس  قاا مس قاا    اارا  اقاا رم 
و یب می  ااجم اساات. ع چواای  ن ات کاا ر   قااج کاان فر اات  ااحبت بر اا ر  آر بر هاای   صاا لبن  اان اان  خداا

 .تیامیااااج ات آمهااااا   خیاعیااااج کااااان مظرقاااا ر بر ااااا رم ع لنربتاااا ر بر هااااای   صاااا لبن را   یسواااااج ن
کووجم بر هاای   صاا لبن  اان آر اقاا رم ا  اساا  اساات کاان سناان ات  اایارب  کاان  صاا لبنسااک لرکاات لرفاان
ر  کویااج و ات او  خیاعیااج ک اان  یدااتر بر اا رم آر تیضاای  بعااج. اساا  کاا ر ماان توهاا  قاا   کااربم اساات را ساا بآو

کواااج کااان بر هااای   صااا لبن  ااا  ب ااات  ااان کووجم ث  ااات  نبعاااج،  لنااان  ااان  صااا لبنرا عی  واااج مدااا ر  ن
 .اسجع سی گی  بابم حبت
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 سواالت احکام و عقیدتی -5

 
 والیت فقیه و احکام 

 : ثبات والیت فقیهدالیل عقلی ا
 . الف( هر جامعه ای برای تامین نیازهای فردی و اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج نیاز به حکومت دارد

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

 .د نزدیک به ان انتخاب شودج( وقتی بدست اوردن ایده ال میسر نباشد بای

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

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

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

ست و در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند خداون شده ا ست که امامان داده  ست داده ا صلح از دیگران ا د متعال اجرای آنرا به کسی که ا
 . همان فقیه جامع الشرایط است

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

 . الش فراوان با عنایت الهی حاصل می شودآموختن علوم اسالمی و سعی و ت

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

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

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

 
 :راههای بدست آوردن فتوای مجتهد

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

مهم : ه توج  

گرفته شده است،و صرفا جهت اطالع بیشتر شما عزیزان  اینترنتی منابع که در ادامه می خوانید از آخرین و سیاسی عمومی دینی و تاریخیاطالعات 
 خود نسبت به آن حتما از آشنایان و اطرافیان ،ستیده دچار اشکال و شکبرای اطمینان بیشتر در مواردی که ه شده است،پس الزم است تهی

و در این رابطه مسنولیتی نمی پذیریم. اطمینان حاصل کنید  
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 :منابع اجتهاد

 سنت)روایات پیامبر و امامان معصوم ( –ان قر –اجماع  –عقل 

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

 :فروع دین

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

 :دین اصول

ست(  ست : توحید )خداوند عالم یکتا ست و ظلم و  -پنج مورد ا صی منزه ا ست و از هر نق صفات کمال را دارا ست و خداوند تمام  عدل )صفت کمال ا
ساس راهنمایی داردو بدین جهت راهنمایی ها از جنس -بدی نمی کند( ست و اح صدد تقرب به خدا ست و در سان خداجو ا  نبوت)با توجه به اینکه ان

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

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

 

 :فرق مجتهد با ولی فقیه

ارتباط  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
 .دارد نظر ولی امر مسلمین باید اطاعت شود

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

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

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

 شترنجاست خوار

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

 غائب شدن مسلمان-استبراء حیوان نجاستخوار-استبرطرفشدن عین نج-دیگرپاک شود( 

 :شرایط صحیح وضو

ظئرف آب وضئو -ظئرف آب وضئو مبئاح باشئد-آب وضئو و محئل وضئو مبئاح باشد)غصئبی نباشئد(-مطلئا باشئد-سیزده چیز است : آب وضئو پئاک
ربئت باشئد )بئرای انجئام فرمئان بقصئد ق-وقئت بئرای وضئو و نمئاز کئافی باشئد-اعضاء وضو موقئع شسئتن و مسئح پئاک باشئد-طال و نقره نباشد
اسئتعمال -اعمئال وضئو را خئود انسئان انجئام دهئد-کارهئای وضئو پشئت سئرهم انجئام شئود-وضو به ترتیئب صئحیح انجئام شئود-خداوند عالم(

 .در اعضاء وضو مانعی برای رسیدن آب نباشد-آب برای او ضرر نداشته باشد

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

 

 

 
 :مبطالت وضو

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

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

 
 :انواع غسل
 ارتماسی)یکدفعه زیر آب رود(-طرف چپ(-طرف راست-گردنترتیبی)سرو 

 
 :غسل میت

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

 
 :کفن میت

کن پیراهن)سر شانه تا نصف ساق پا(سرتاسری)بقدری که بستن دو سر آن مم-سه پارچه است : لنگ)ناف تا زانو و بهتر است از سینه تا روی پا برسد(
 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
از استمال آب بر جان –بواسطه پیری یا ترس از دزدو جانور -ممکن نباشد در هفت مورد باید بجای غسل و وضو تیمم کرد:تهیه آب بقدر وضو یا غسل

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

 
 :چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است

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

 
 :دستور تیمم

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

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

 
 :شرایط لباس نمازگزار

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

 
 :شرایط مکان نمازگزار

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

 
 :واجبات نماز

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

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

 :مبطالت نماز

در بین نماز چیزی که وضو را باطل می کند پیش -زگزار در بین نماز از بین برود)بفهمد مکانش غصبی است(دوازده مورد است:یکی از شرطهای نماز و نما
ستها را روی هم بگذارد-آید شت بقبله یا انحراف از جهت قبله کند-بعد از حمد آمین بگوید-د سخنی بگوید-پ صدا بخندد-عمدا کلمه ای یا  برای -عمدا با 

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

 :شکیات نماز

 
 :شکهای باطل

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

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

 
 :ی که نباید اعتنا کندشکهای

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

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

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

هار بعد از سر برداشتن از سئجده دوم بایئد بنئا را بئر چهئار گذاشئته و تمئام کنئد و بعئد از نمئاز دو رکعئت نمئاز احتیئاط ایسئتاده شک بین دو و چ -
 بجا آورد

شک بین دو و سه و چهئار بعئد از سئر برداشئتن از سئجده دوم کئه بنئا را بئر چهئار گذاشئته و بعئد از نمئاز دو رکعئت احتیئاط ایسئتاده و بعئد دو  -
ته بجئا آورد .)اگئر بعئد از سئجده اول یئا پئیش از سربرداشئتن از سئجده دوم یکئی از ایئن سئه شئک پئیش آیئد میتوانئد نمئاز را رهئا رکعت نشس

 کند و دوباره بخواند(

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

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

 تاده که باید بنشیند و تمام کند و دو رکعت احتیاط ایستاده بجا آوردشک بین سه و پنج در حال ایس -

 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 -

 . هو بجا آوردشک بین پنج و شش در حال ایستاده که باید بنشیند و تمام کند و دو سجده س – 

 :نماز احتیاط

بعد از سالم فورا نیت کرده و تکبیر بگویئد و حمئد را خوانئده بئه رکئوع رود و دو سئجده نمایئد اگئر یئک رکعئت اسئت تشئهد و سئالم بگویئد ولئی 
ایئد آهسئته اگر دو رکعت است بعئد از سئجدتین یئک رکعئت دیگئر خوانئده و تشئهد و سئالم مئی گویئد .)نمئاز احتیئاط سئوره و قنئوت نئدارد و ب

 خوانده شود(

 
 :سجده سهو

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

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

 
 :سجده سهونحوه انجام 

لیک ایها 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
و دکر بگوید و بنشیند و تشهد و النبی و رحمه اهلل و برکاته یا بسم اهلل و باهلل اللهم صلی علی محمد و آل محمد و بعد باید بنشیند و دوباره سجده رود 

 .سالم دهد
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 :نماز مسافر

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

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

 است از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته – 

 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 -

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

 
 :شرایط امام جماعت

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

 
 :شرایط نماز جماعت

 جایگاه امام از جایگاه مامومین باالتر نباشد-دماموم از امام جلوتر نایست -

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

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

 .امگفتن تکبیره االحرام ماموم بعد از ام -

 
 :نماز جمعه

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

 .جمعه و چهار ماموم (

 
 :موارد واجب شدن نماز آیات

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

 
 :دستور نماز آیات

ت است در هئر رکعئت پئنج رکئوع دارد و انسئان بعئد از نیئت تکبیئر بگویئد و یئک حمئد و سئوره بخوانئد بئاز بئه رکئوع رود و بعئد از بلنئد دو رکع
شدن دوباره حمد و سوره بخوانئد و بئه رکئوع رود تئا بعئد رکئوع پئنجم دو سئجده نمایئد و برخیئزد و رکعئت دوم را بخوانئد و تشئهد داده و سئالم 
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حمئئد و سئئوره یئئک سئئوره را پئئنج قسئئمت کئئرده و بعئئد از حمئئد اول قسئئمت اول سئئوره خوانئئده شئئده و برکئئوع رود و  دهئئد .) مئئی شئئود بجئئای
قسمت دوم سوره را خوانده و برکئوع رود و همئین طئور تئا رکئوع پئنجم تمئام شئود و دو سئجده نمایئد و ماننئد رکعئت اول رکعئت دوم را بخوانئد 

 و تشهد و سالم دهد (

 
 :نماز عید

ز عید قربان و فطر است که بعد از بلند شدن آفتاب بهتر است خوانده شود و دو رکعت است که در رکعت اول بعد از حمد و سوره پنج تکبیر که همان نما
از حمد وم بعد بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تکبیر گفته و به رکوع رود و سئئجدتین را بجا آورده و برخیزد و در رکعت د
لهم اهل الکبریاء و و سوره چهار تکبیر که بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بخواند و به رکوع رفته و دو سجده نماید و تشهد و سالم دهد ) ال

 .…(العظمه و 

 
 :نماز شب

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

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

 
 :نماز وحشت

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

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

 کوزه گلی –آجر -سنگ گچ–سنگ آهک 

 
 :سجده واجبه قرآن

 فصلت-سجده–علا –نجم 

 
 :نه مورد است مبطالت روزه :

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

 
 :کفاره روزه

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

 
 :روزه های حرام

 . شئدروزه عید فطر و قربان حرام اسئت و روزی را که انسئان نمی داند آخر شئعبان اسئت یا اول رمضئان اگر بنیت اول رمضئان روزه بگیرد حرام می با
سفر کاری را که  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 

مریضی که پیش از ظهر خوب شودو کاری -مسافری که بعدازظهر به وطنش می رسد–روزه را باطل می کند انجام داده ولی پیش از ظهر به وطنش برسد 
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کافری که در روز ماه -زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شئود-دمریضئی که بعدازظهر خوب شئو -که روزه را باطل می کند انجام داده باشئد
 .رمضان مسلمان شود

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

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

 :خمس

ت مورد یکی از انواع مالیاتهای اسالمی است بمنظور رفع مشکالت مالی امت اسالمی و توزیع عادالنه ثروت و تقویت بنیه مالی حکومت اسالمی در هف
سب  شود: منفعت ک صاب آن –واجب می  ست(-مثقال معمولی طال( ۱۵قال معمولی نقره یا مث ۱۰۵معدن)ن صاب معدن ا صاب آن همان ن مال -گنج)ن

صاحب مال حرام و مقدارش را نداند( ست می آید)قیمت آن به -حالل مخلوط به حرام)اگر  صی یعنی فرو رفتن در دریا بد سطه غوا  ۱۸جواهری که بوا
 .بخرد زمینی که کافر دمی از مسلمان-غنیمت جنگی-نخود طال 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-

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

 .ندارد از کافر یا کسیکه به دادن خمس عقیده -

 
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 : 

 .احتیاط واجب باید با اجازه مرجع تقلید به سید فقیر یا سید یتیم یا سیدی که در سفر درمانده است بدهند

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

 

مسکین و آن کسی که از فقیر سخت -سی که مخارج سال خود و خانواده اش را ندارددر هشت مورد می توان بمصرف رساند: فقیر و آن ک:مصرف زکات
کافرهایی که اگر به آنها زکات برسد به دین اسالم روی می آورند یا در جنگ به مسلمانان -نایب امام که مامور است زکات را جمع کند-تر می گذراند
ابن -فی سبیل اهلل یعنی کاری که منفعت عمومی دارد-ری که نمی تواند قرض خود را بدهدبدهکا-خریداری بنده ها و آزاد کردن آنها-کمک می کنند

 .السبیل یعنی کسی که در راه مانده است
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 سواالت سیاسی -6

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

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

 
 :ویژگیهای قانون اساسی

سئئاختار عئئالی سئئازمان قئئوای -بنیئئان اصئئول بنیئئادین نظئئام )خئئدای یکتئئا( -تعئئ ن شئئکل حکومئئت)مثال جمهئئوری اسئئالمی(-کلئئی بئئودن مقئئررات
مسئاوی حقئوق ملئت  -تعئ ن حقئوق و آزادیهئای افئراد )آزادی تئوام بئا مسئنولیت در برابئر خئدا-قضئائیه(–جریئه م –حاکم بر کشئور)قوه مقننئه 

 ایران در برابر قانون و حمایت یکسان قانون (

 
 :روشهای انتخاب رهبر

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

 احراز و تع ن رهبر توسئئط خبرگان رهبری) درباره همه فقهای واجد شئئرایط بررسئئی و مشئئورت می کنند و اعلم ترین به احکام و موضئئوعات فقهی و -
 مسائل سیاسی و اجتماعی و دارای مقبولیت عامه تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند (

 :یشرایط رهبر 

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

شکالت اجتماعی و هدایت جامعه از بحرانها ( ضالت و م ضاع جامعه و درک مع شکالت(-او سائل و م شجاعت)در مقابله با -تدبیر )توانایی برای حل م
 .انایی جسمانی است(قدرت کافی برای رهبری )تو-مدیریت)علم اداره امور و قدرت مدیریت را داشته باشد(-تهدیدات و قدرت نمایی های دشمنان(

 
 :وظایف و اختیارات رهبر

سالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ستهای کلی نظام جمهوری ا سیا ستهای کلی نظام -تع ن  سیا –نظارت بر حسن اجرای 
سیج نیروها  –فرماندهی کل نیروهای مسلح  –فرمان همه پرسی  صلح و ب سه گانه حل اختالف و تنظیم  –اعالن جنگ و  حل معضالت  –روابط قوای 

صلحت نظام  شخیص م ست از طریا مجمع ت ست جمهوری پس از انتخاب مردم  –نظام که از طریا عادی قابل حل نی ضاء حکم ریا عزل رئیس  –ام
سال شورای ا  –می بر عدم کفایت وی جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس 

نصب و عزل و قبول استیفای : فقهای شورای نگهبان،  –عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه 
شتر  ستاد م سالمی ایران، رئیس  سیمای جمهوری ا صدا و  سازمان  ضائیه( ، رئیس  ضائیه )رئیس قوه ق سپاه  –ک عالی ترین مقام قوه ق فرمانده کل 

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

 
 :شرایط برکناری رهبر

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

وقئف خئود بئئرای خئدمت بئه مئئردم و  –پاسئداری از قئانون اساسئئی  –پاسئداری از نظئام جمهئئوری اسئالمی  –پاسئداری از مئذهب رسئمی کشئئور 
اسئئتعانت از خئئدا در  –حراسئئت از مرزهئئا و تمامیئئت ارضئئی  –لت پشئئتیبانی از حئئا و گسئئترش عئئدا –اعئئتالی کشئئور و تئئرویج دیئئن و اخئئالق 

جلئئوگیری از ربئئا  –پاسئئخگو بئئودن در مقابئئل ملئئت و رهبئئر و مجلئئس  –پیئئروی از پیئئامبر و ائمئئه اطهئئار در نگهئئداری از امانئئت  –انجئئام وظئئایف 
 – شتغال و کارفراهم کردن امکان ا –پاسداری از حقوق زنان و حمایت از آنان  –خواری و رشوه و اختالس 

 
 :خصوصیات رئیس جمهور

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

 به مذهب رسمی کشور

 
 :وظایف و اختیارات رئیس جمهور

امضاء قراردادهای بین  –مسنولیت اقدامات وزیران در مقابل مجلس  –نصب و عزل وزیران  –ریاست هیات وزیران  –مسنولیت اجرای قانون اساسی 
 –ریاست شورای انقالب فرهنگی  –ریاست شورای عالی امنیت ملی  –شورها اعزام سفیران به خارج و دریافت اعتبارنامه های سفرای سایر ک –المللی 

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

 
 :وظایف اصلی نمایندگان

نفر( قانونگذاری )پیشنهاد و پیش نویس قوانین ، قوانینی که جنبه تصویبی دارند :قانون بودجه،عهدنامه  ۲۹۰سال و به تعداد  ۴توسط مردم و به مدت  )
ضطراری نظیر جنگ ،اخذ وام و کمک ها و قراردادهای بین المللی ،تغ ر خطوط مرزی شرایط ا شور در  ضروری ک ،حالت فوق العاده و محدودیت های 

طرف دعوا  های مالی ،استخدام کارشناسان خارجی ،انتقال بناها و اموال دولتی ،صلح دعاوی و و یا ارجاع به دعاوی مالی دولت به داوری در صورتی که
نظارت مجلس )نظارت بر  –تفسیر قانون عادی  –وض،فروش یا انتقال به غیر نفایسی که منحصر نباشند( خارجی باشد، قرض یا استقراض یا کمک بالع

سه گانه ،حا تشکیل دولت با رای اعتماد به وزراء ،نظارت بر عملکرد دولت از طریا تذکر و سوال و استیضاح ،رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای 
 .ور(تحقیا و تفحص در تمام امور کش

 
 :زمان تعویا انتخابات مجلس

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

 
 :شورای نگهبان

م شئورای به منظور پاسداری از احکئام اسئالمی و قئانون اساسئی از نظئر عئدم مغئایرت مصئوبات مجلئس شئورای اسئالمی بئا آنهئا شئورایی بئه نئا
نگهبان )شش نفر توسط رهبئر بصئورت مسئتقل و شئش نفئر توسئط مجلئس شئورای اسئالمی بئا معرفئی قئوه قضئائیه بئه مئدت شئش سئال( بئا 
دوازده نفر که ، شش نفر آنهئا از فقهئای عئادل و آگئاه بئه مقتضئیات زمئان و مسئائل روز کئه توسئط رهبئر انتخئاب مئی شئوند و شئش نفئر دیگئر 

تلئف حقئوقی از میئان حقوقئدانان مسئلمانی کئه بئه وسئیله رئئیس قئوه قضئائیه بئه مجلئس شئورای اسئالمی معرفئی حقوقدان در رشته های مخ
 .می شوند و با رای مجلس انتخاب می شوند
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 :وظایف شورای نگهبان

رای نگهبان و تشخیص تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی و قوانین و مقررات موضوعه کشور با احکام اسالمی با اکثریت فقهای شو
نظارت بر انتخابات )مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ،  –عدم تعارض و تطبیا آنها با قانون اساسی بر عهده همه اعضای شورای نگهبان است 

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

 
 :وظایف قوه قضائیه

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

ست – شروع احیای حقوق عامه و گ سن اجرای قوانین  –رش عدل و آزادیهای م شف جرم ،تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای  –نظارت بر ح ک
 اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین –حدود و مقررات مدون جزایی اسالم 

 
 :وظایف رئیس قوه قضائیه

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

 عضای حقوقدان شورای نگهبانپیشنهاد ا –تع ن نماینده در صدا و سیما  –سیاسی 

 
 :سازمان و ارگانهای زیر نظر قوه قضائیه

سادفی االرض  سراها و دادگاهها)کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و اف توطنه  –توهین به مقام بنیان گذار و مقام معظم رهبری  –داد
سات بمنظور مق س سلحانه ،ترور و تخریب مو سی به نفع اجانب  –ابله با نظام علیه نظام یا اقدام م سو  – –جرایم مربوط به موادمخدر و قاچاق  –جا

با  –رسیدگی به تخلف رئیس جمهور و صدور حکم درباره آن  –دیوان عالی کشور)نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی 
دیوان عدالت اداری)رسئئیدگی به تصئئمیمات و اقدامات  –مجدد بالمانع اسئئت( سئئال انتخاب می شئئود و انتخاب  ۵مشئئورت قضئئات دیوان به مدت 

ه به آنها( واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شرکتهای دولتی ،شهرداری ها ، تشکیالت و نهادهای انقالبی و موسسات وابست
شور  – سی کل ک سلح  –سازمان بازر ضایی نیروهای م شور  –سازمان زندانها و اقدامات امنیتی و تربیتی  –سازمان ق سناد و امالک ک  –سازمان ثبت ا

 سازمان پزشکی قانونی

 
 :وظایف شورای عالی امنیت ملی

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

 . سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تع ن شده از طرف مقام رهبری

 
 :اعضای شورای عالی امنیت ملی

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

 
 : وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

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

 موقت رهبری
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 : جمع تشخیص مصلحت نظاماعضای م

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

 ۸۶سئال انتخئاب مئی شئوند و تعدادشئان فعئال  ۸شئکل از فقیئه هئای واجئد شئرایط و توسئط مئردم و بمئدت وظایف مجلس خبرگئان رهبئری مت
عضئئویت پئئنج نفئئر از اعضئئای مجلئئس خبرگئئان در شئئورای بئئازنگری  –عئئزل رهبئئر  –نظئئارت بئئر رهبئئری  –تعئئ ن رهبئئر …( نفراسئئت بئئا ریاسئئت 

 قانون اساسی

 
 :ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی

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

 
 : ر استمواردی که غیر قابل تغ

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

 
 :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

روت اس  وا عن الحخن، س  ذ  ۱۸نس ات  یب اعی  کرب. « ولن»، علن را ا   ی ر  نن و  جسون است کن نی  بر اسی  بر لخةالیباعم   م لین غجسر   :
 . ی ر قیعی ر  ن عیج غجسر    قهرت بارب

گذار  سنن کت    جا  رآر و بس ر  عترت و اعل  یت  یب .   با  کن ق    ن اس  بو    بر  ی ر ق   بو ا  مت مفیس و گرامبه   ن» لجسث ثقلی :
 «.قیمجم مخیاعیج قج و اس  بو س بگ ر    عی  گ م ات ع   جا م نبست  ی تمج عرگز گ را

 
ات بسجگ م ت رسخن بر نیی ات اسی  و بر اواسل اسی ، اعل  یت لقب  رسی  یب و  وظیر  یت ع  ر   من کعبن بر  نن  یب. بر تعبیر فیق  ا ح   کس ء :

  و لسی  است.  جمب   اس  تعبیر ال بس ن  ن مقل ات  ح ج بر  یرب اس  آسن روام س فت  وظیر ات اعل  یت   میابم نی  بر و  ییر     علن، ف ه ن، لس
لیذعب هللا ج اات   لن لجسث نوج ت  آ  عب . ات بسجگ م قیعن ا ح   کس ء عب رت امج ات  ح ج نی  بر  سل  م ر، علن،ف ه ن،لس  و لسی  کن آسن ام   سرس

 جاومج فقن  یخیاعج نلیج  وگو م را ات ق   اعل  یت بور کوج و ک  ی ق  را ن   س تب عون  الر س اعل البیت و سیهرک  تیهیران ) 

 
ات سیرم الزا   رآر کرس  است. قیعی ر  عتقجمج کن اس  آسن بر  رم ا ح   کس ء است. او ر کن ا یسعیج  جر  ات نی  بر  ۳۳ خدن ات آسن  آسن تیهیر:

 .ج ت :  یب ، علن،ف ه ن ،لس  و لسی  است)   رواست کرب کن فر یب اس  آسن بر  رم نو

 
ترس  تف سیر قیعن  رآر  ن ت  ر عر ن است کن ترس  و  فصلال یزار فن تفسیر القرآر کن  یدتر  ن تفسیر ال یزار قهرت بارب ات    ر تفسیر ال یزار:

 .استتن قجمعا.    م  ق ۱۳۶۰ – ۱۲۸۱بر  رر اه ربع  عخر   ن  ل  عی ن سیج  ح جلسی  هب هب سن )

 
َ خ ُر الَبی ر فن تفسیر  الُقرآر تفسیر  رآر تیسن ا یعلن فضل    الحس  الیبرسن ) عروف  ن قی  هبرسن   ن ت  ر عر ن است کن  ن   خ ر البی ر:

 .استت  ر ف رسن میز تر  ن قجم

و روتع  است کن  ن   ور قیعی ر ات هرف نی  بر اسی  و ائ ن ا  ات بع ع ،  و   ت، تس رات، اع     خصی ن اس   س   و   م  خ یعن  ف تی  الخو ر:
 .استقیعی ر   بر قجم و تیسن قی  عب س   ن   ر آور  و تجوس  قجم

 
سر است.  یضیع ع جم کت   وا عن غجآر  ن ت  ر ف رسن تر  ن قجم لج  ن ت  ر عر ن کن ت   ن  لج ع   ۲۰ست  ن  ل  عی ن ا یون بر م   کت  ن ال جسر:

ا  علن    ا ن ه لب را نس ات  یب ا   ن م   غجسر نی  بر اکر  بر  یبنعخر  بر لج الیباع بر مزبسنن  رکن ۱۰    ن رواست اعل تسو  است. بر س   
سر   مدی  ]نی  بر[  روت  عج ات وا عن غجسر  ی ر  سل ی   ر ۷۰کووج ا   نس ات رللت  ح ج  ن عویار  یال و نیدیا   سل ی ]ا   [  ن  رب   عرفن  ن

مج را قیعن و ا تیف افت ب. ات آر ت رس  کس من کن  ن بستیر نی  بر  بون  ر   مدیون ]ا یرال ی وی  علن[ اه عت کربمج و ات علن و نسرامی نیرو  کرب
بم و    استو ب  ن کتب  عتبر اعل سوت ث  ت  لیفن  بل ات علن ]ا   نر، ع ر، ع   ر[ را اعل تسو  ]سوت[  یامجمج. عی ن ا یون ات قیعی ر  ی ۳نیروار 

  لیفن  بل ۳کربمج کن وا عن غجسر اتف ق افت بم و والست  سل ی   عج ات رسی   جا  ر عهجم علن  یبم و من 
ح ُراألمیار ات  زرگترس   و  ر لجسث بر تدی ح ر األمیار الخ  عة لُجرر ا ب ر االئ ة االهه ر س   ن  ح راالمیار: ر  ن ت  ر عر ن  ن تألی  عی ن  خلسن ا تص ر   

 .عخر   است ۱۰۳۷-۱۱۱۰)

 
است. س   اس  کت   را گربآور  کربم ۲۰ترس  و  عتبرترس  کتب لجس ن قیعن اثر ثقةاالسی  کلیون است. و  بر  جت سنن ات  ه  کت   الن فن:

 :  قج یضیع اس  کت   لجسث است کن بر سن  خی  ن
  ب ا ی ، ق  ل رواس ت اعتق
 فروع، ل و  رواس ت فقهن

 روضن، ق  ل ال بسث  تفر ن

 
ا  ات بع ع  و  و   ت ا    اه ر  قیعی ر، تس  الع  جس  است.  ن امخیل اعل  یت و ت یر آ   ح ج و ا ت القرار  خ یعن کت    حیفن سخ بسن:

 .  عروف است
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ه لب، ا    او  قیعی ر و  لیفن اه ر  ات  لف   راقجس  بر م  م اعل    علن ا   ا نعع  و امجرتع   )لن تع ، م  نا  ات  یبن خ یعن البیغن:مهج

البیغن عویامن است کن سیج رضن البیغن، ا یالحس   ح ج    لسی   یسی   عروف  ن سیج رضن و قرس  رضن است. مهجسوت است.گربآورمجم مهج
 .استه لب  رگزسجم ، و کل  ت کیت م و  ص ر علن    ا نعع  و عهجم  نع  و  یاعظ، م  ن را   وتخبن ات  یبن
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 مناسبتهای تاریخی -8

اربسبهدت س لروت اعی  امقی   ۲ –فروربس  روت ارتی و میرو  ت یون  ۲۹ –فروربس  روت  لن فو ور  عستن ا   ۲۰ -فروربس  روت   هیر  اسی ن ۱۲
اربسبهدت قه بت  ۱۲ –اربسبهدت روت  لن  لیج ف رس  ۱۰ –اربسبهدت قنست ل لن مظ  ن آ رسن   ن هبس  ۵ –فرعو ن و ت سیس س( م ن سجارار 

 رباب فت   ر دهر بر ع لی ت  ۳ – اربسبهدت ل ی ا تی ت توب کی  ن فتیا   یرتا لس  قیرات  ۲۴ –است ب  رتضن  یهر  و روت  عل  و روت ک ر و ک رگر 
 – رباب رللت ا      یون و امتخ   است الن    ون ا   ن رعبر   ۱۴ – رباب روت  ق و ت و ن سجار   ۴ –ر و نیروت   یت ال قجس و روت  ق و ت ،اس  

ت  ات س رار ا     ۷۲تیر قه بت آست الن بکتر  هدتن و  ۷ – رباب روت قه بت  صیفن ا رار و روت  سیج اس تیج  ۳۱ – رباب  ۱۵ رباب  ی    یمی   ۱۵
 رباب آغ ت   تگدت  ۲۶ – رباب روت  ق و ت اسی ن  ۲۳ – رباب س لروت ع لی ت  ر  ب  ۵ –آست الن  جو ن اه ر ی  قهیج  حرا  تیر قه بت  ۱۱ –

 قهرسیر روت قه بت ر  سن و   عور و روت  ب رتم ۸ –قهرسیر آغ ت عفتن بولت  ۲ – رباب کیبت   آ رسن   را    تگربامجر ق م  ۲۸ –آتابگ ر  ن  یه  اسی ن 
 ۲۰ –قهرسیر وف ت آست الن ه لق من اولی  ا      عن تهرار  ۱۹ –قهرسیر و گدت ر   عن ات  رب   جست    یرار ق م  ۱۷قهرسیر  ی    ۱۷ –   ترورسس  

فن ا فه من  هر قه بت آست الن اقر ۲۳ –قهرسیر آغ ت  وگ تح یلن و آغ ت عفتن بف ع  قجس  ۳۱ –قهرسیر قه بت آست الن  جمن بو ی  قهیج  حرا  
آ  ر روت تسخیر المن   سیسن و روت  ب رتم    استنب ر  ه من  ۱۳ –آ  ر قه بت آست الن   ضن هب هب سن اولی  قهیج  حرا   ۱۰ –نوخ ی  قهیج  حرا  

آذر روت بامدخی  ۱۶ –ن آذر روت تصیسب   میر اس س ۱۲ –آذر قه بت آست الن  جرس و روت  خلس  ۱۰ –آذر روت  سیج  ستضعف ر  ۵ –و روت بامی آ یت 
ب   ۱۹ –ب  روت  صیرت و  ی  ق    رعبر   ۹ –ب  س لروت تدنیل مهضت سیابآ یت   ۷ –آذر قه بت آست الن بست یب سی ی  قهیج  حرا   ۲۰ –

 ۲۹ –مظ   ق عود عن  ه   نیروت  امقی  اسی ن و سقیو  ۲۲ – ه     تگدت ا     ن  یه   ۱۲ –ب  قه بت ا یرکبیر  ۲۰ – ی    یمی   رب     
اسفوج روت  لن قجر  ۲۹ –اسفوج روت بر تن ر   ۱۵ –اسفوج روت الس ر و مینیک ر   ۱۴ – ه    ی    رب  تبرسز   و سبت اهل ی  روت قه بت قهجا     

  .  وعت مفت
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 سواالت مصاحبه عقیدتی سیاسی با جواب نمونه-9

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

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

 سوره نمل به نام مورچهدارد؟ … کدام سوره دوبسم ا (۳

 سوره توبهندارد؟ … کدام سوره بسم ا (۴

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

 دراحدبرحمزه درکجا وجود دارد؟ ق (۶

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

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

 عدل وامامتاصول دین مذهب کدامند؟  (۹

 شمنان خدا را گوینددشمن داشتن دتبری چیست؟  (۱۰

 دوست داشتن دوستان خدا را گویندتولی یعنی چه؟  (۱۱

 پی درپی بودن اجزای نمازرا گویندمواالت یعنی چه؟  (۱۲

 کتاب قرآن واهل بیت که پیامبرآنها را نزد مردم به امانت گذاشتحدیث ثقلین چیست؟  (۱۳

 ی که من سرپرست وموالی اوهستم علی هم موال وهم سرپرست اوهستپیامبردست علی را باال برد وگفت هرکسآیه والیت چیست؟  (۱۴

 مرجع تقلید کیست؟ (۱۵

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

 ص(همسرحضرت محمد )عاشیه که بود؟  (۱۷

 اغی بود که پیامبر ازیکی ازجنگها به غنیمت گرفته بودارثیه حضرت فاطمه که درآن سرزمین پنبه کاشته می شد وبفدک چیست؟  (۱۹

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

 یاران حضرت علیجعفرطیار که بود؟  (۲۱

 فاطمه بنت اسدنام مادرحضرت علی که بود؟  (۲۲

 البابوطنام پدرحضرت علی که بود؟  (۲۳

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

 درکعبهحضرت علی درکجا بدنیا آمده است؟  (۲۵

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

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

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

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

 هارون رشیدقتل عام برمکیان درچه زمانی رخ داده است؟  (۳۰

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

 ولی شماخداورسول خداست وکسانی که ایمان آوردندونمازمی خوانند ودرحال رکوع زکات پرداخت می کنندمعنی آیه والیت چیست؟  (۳۲
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 وقتی حضرت محمد دعوت علنی شد وخویشاوندان خود دعوت کردحدیث یوم الداردرچه وقتی بود؟  (۳۳

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

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

به برادرخود عقیل فرمودنند زنی پهلوان زاده،که بعدازوفات حضرت فاطمه امام علی به چه کسی فرمودنند یک زن باچه شرایطی برای اوپیدا کنند؟  (۳۶

 ام البنی بود وابوالفضل را بدنیا آورد

 قبرستان بقیعدر کجاست؟ قبرام البنی  (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

 فرستاد که لشگر ابرهه را نابود کرد

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

 حضرت محمد، حضرت علی وفاطمه، امام حسین، امام حسن پنج تن ال عبا را نام ببرید؟ (۰۴

 (حضرت محمد)کتاب قرآن( موسی)تورات( نوح)صحف( عیسی)انجیل( ابراهیم)زنوز پیامبران الولعزم را نام ببرید؟ (۴۱

 هزار ۱۲۴چند پیغمبرداریم؟  (۴۲

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

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

 یاران پیامبر درمدینهانصار چه کسانی هستند؟  (۴۵

 کسانیکه با پیامبربه مدینه هجرت کردنندمهاجرین چه کسانی هستند؟  (۴۶

 ا پیامبرهم پیمان شدندگروهی ازقریش که برای مبارزه ونبرد باحزاب چه گروهی بودنند؟  (۴۷

 ؟ امیرالمومنینلقب امام علی)ع( چیست (۴۸

 مجتبیلقب امام حسن)ع( چیست؟  (۴۹

 سیدالشهدا لقب امام حسین)ع( چیست؟ (۵۰

 سجادلقب امام زین العابدین)ع( چیست؟  (۵۱

 باقرالعلوملقب امام محمد باقر)ع( چیست؟  (۵۲

 لقب امام جعفرصادق)ع( چیست؟ (۵۳

 م موسی کاظم)ع( چیست؟لقب اما (۵۴

 لقب امام رضا)ع( چیست؟ (۵۵

 امام جوادلقب امام تقی)ع( چیست؟  (۵۶

 امام هادی لقب امام نقی)ع( چیست؟ (۵۷

 کیلومتر ۳۶چند فرسخ ازشهردورشویم نمازشکسته است؟  (۵۸

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

 عبان روزوالدت ابوالفضلش ۴روز جانباز چه روزی است؟  (۶۰

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

 (والدت امام مهدی)عشعبان چه روزی است؟  ۱۵ (۶۲

 (شهادت امام حسن وحضرت محمد)عصفرمصادف با چه روزی است؟  ۲۸ (۶۳
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 (شهادت امام رضا)عصفرمصادف با چه روزی است؟  ۳۰ (۶۴

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

 نمازوامربه معروف ونهی ازمنکرهدف ازواقعه کربالچه بود؟  (۶۶

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

 بخوانند

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

 داشته باشد

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

 شک درنمازجماعت -ب

 ذشته استشک درچیزهایی که محل به جاآوردنش گ -ج

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

د باید رکعتی شک کن ۴اگردرتعداد نماز -شکهای صحیح: الف -۳پیش ازسجده دوم شک کند(  -یک رکعت خوانده یا بیشتر -رکعت خوانده است

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

ین کند نمازرا درست انجام بیشترگذارده ونمازرا تمام می کند ممکن است کمتردرست باشد به تعداد رکعتهای که نمازنخوانده نمازاحتیاط بخواند تا یق

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

ت نمازاحتیاط ایستاده وبعد دورکعت گذاشته وبعد دورکع ۴بنا بر ۴و۳و۲رکعت نمازاحتیاط ایستاده یا دورکعت نمازاحتیاط نشسته میخواند درشک بین 

 می گذارد وبعد ازنمازیک رکعت نمازاحتیاط ایستاده می خواند ۴و۳نمازاحتیاط یشسته می خواند درشک بین 

 

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

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

وبا …بعد ازسالم نمازنیت سجده سهوکند وپیشانی را برچیزی که سجده صحیح است بگذارد وبگوییم بسم ا سجهده سهوچگونه خوانده می شود؟ (۷۱

 ه برود سجده وسپس بعد ازخواندن تشهد، سالم بدهدالهم صلی علی محمد وآل محمد ودوبار…ا

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

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

 که امام بشنودمأموم نمازرا طوری بگوید 

 

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

 

مازصبح دورکعت است ودوقنوت دارد وقنوت اول قبل ازرکوع اول وقنوت دوم بعد ازرکوع دوم است ومانند ننمازجمعه 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 

 می شود. ودرخطبه ها باید سوره ای کوتاه ازقرآن خوانده شود. ومردم را به پرهیزگاری وتقوی ازگناهان دعوت کرد وحمد وثنا بخوانند
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دورکعت است دززکعت اول پس ازحمد وسوره پنج تکبیردارد وبعد ازهرتکبیریک قنوت دارد و نمازعید فطربه چه صورتی خوانده می شود؟  (۷۶

هد تکبیرپنجم را گفته ورکوع ودوسجده ودررکعت دوم چهارتکبیردارد بعد ازهرتکبیریک قنوت دارد سپس بعد ازتکبیرچهارم رکوع ودوسجده وسپس تش

 رد ووقت خواندن نمازازاول آفتاب روزعید تا ظهرودوخطبه دارد که بعد ازنمازایراد می گرددوسالم دا

 

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

 

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

ر تقسیم می کند. یک آیه را خوانده به رکوع میروید وسپس بون خواندن حمد قسمت بعد ازآن سوره را می خواند وبه کوع پنجم می رود وتاآخرعم

 .برانسان واجب است این نمازرا بخواند

 

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

 ونمیداند ظهربوده یا عصریا عشاء

 

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

 

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

 استمنا ماندن برجنابت -۶قی کردن 

 

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

 رومادرشود وپدرومادراونهی کرده باشندعید فطر، روزه مستحبی که فرزند سبب ادیت پدروزه های حرام؟  (۸۳

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

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

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

 کامل بگیرد ونمازرا کامل بخواند

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

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

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

رد باید کفاره بدهد، واگرازسفربرگشت اگربعد ازظهررسید روزه را بشکند وقبل رسیدن به حدی که روزه باطل میشود حا خوردن روزه را ندارد واگراین کارک

 اوباطل است ولی اگرقبل ازادان برسد روزه اوصحیح است واگرعمد کاری کند که روزه اوباطل شود باید قضای آن را بگیرد
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ی مقداری ازآن قضا می شود نباید به اندازه ای وقت تنگ است که بواسطه بجا آوردن بعضی مستحبات نماز اصلاحکام وقت نمازچیست؟  (۹۰

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

 

 اگربرای پیدا کردن قبله راهی وجود نداشت باید به هرچهارطرف نمازخوانداحکام قبله؟  (۹۱

 در اینترنت جستجو کنیدرئیس نظام تشخیص مصلحت؟  (۹۲

 در اینترنت جستجو کنیدس قوه مجریه؟ رئی (۹۳

 آقای صادق الریجانیرئیس قوه قضائیه؟  (۹۴

 در اینترنت جستجو کنیدرئیس قوه مقنعه؟  (۹۵

 در اینترنت جستجو کنیدسخنگوی هنیت دولت؟  (۹۶

 در اینترنت جستجو کنیدوزیرارشاد؟  (۹۷

 در اینترنت جستجو کنید وزیرآموزش وپرورش؟ (۹۸

 در اینترنت جستجو کنیدت؟ وزیراطالعا (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 کنیدوزیر امور خارجه ؟  (۱۰۳

 در اینترنت جستجو کنید؟  صنعتوزرات  (۱۰۴

 در اینترنت جستجو کنیدوزارت بهداشت ؟  (۰۵۱

 در اینترنت جستجو کنیدوزیر تعاون ؟  (۱۰۶

 در اینترنت جستجو کنیدوزیر دادگستری ؟  (۱۰۷

 در اینترنت جستجو کنیدوزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ؟  (۱۰۸

 در اینترنت جستجو کنیدوزیر راهو ترابری ؟  (۱۰۹

 ترنت جستجو کنیددر این 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
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 آقای جنتیرئیس شورای نگهبان؟  (۱۲۳

 در اینترنت جستجو کنیدرئیس مجلس شورای اسالمی؟  (۱۲۴

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

 مدنی… آیت اومین شهید محراب چه کسی بود؟ د (۱۲۶

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

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

 اشرافی اصفهانی… آیت اپنجمین شهید محراب چه کسی بود؟  (۱۲۹

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

 رکعت اول قبل ازرکوع ورکعت دوم بعد ازرکوعقنوت نمازجمعه دررکعت چندم است؟  (۳۱۱

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

 برسرچاههای بدرجنگ بدردرکجا اتفاق افتاد؟  (۱۳۳

 ادت حمزه شد ومسلمانان شکست خوردننددرکوه احد که باعث شهجنگ 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 )ص( درآن بود وآخرین جنگ حضرت محمد بشمارمی جا وچگونه اتفاق افتاد؟ جنگ تبوک درک (۱۳۷

 (رود

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

 نفر ۲۷۳د نفرنند؟ مجلس خبرگان چن (۱۳۹

 

 فرانسه، ژاپن، انگلیس، چین، امریکااعضای شورای امنیت چه کشورهایی هستند؟  (۱۴۰

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

 علی اصغر، علی اکبر، ابوالفضل و حربن یزیداسامی مهم شهدای کربال؟  (۱۴۲

 بالفضل معصوم بعد ازپیامبرخالفت  امامت یعنی چه؟ (۱۴۳

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

 پسرحضرت علی وام البنین وبرادرامام حسینابوالفضل که بود؟  (۱۴۵

 پسرامام حسنحضرت قاسم که بود؟  (۱۴۶

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

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

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

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

 ک غسل داده شدحنظله بود که توسط مالئغسیل المالئکه؟  (۱۵۱

 شبهای نزول قرآنشبهای قدرچه شبهائی است؟  (۱۵۲

 ماه مبارک رمضان ۱۹،۲۱،۲۳شبهای احیا چه شبهای است؟  (۱۵۳
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 نمازقدر، نمازصد رکعتی دعای جوشن کبیر، زیارت عاشورا وقران سرگرفتناعمال شبهای قدر؟  (۱۵۴

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

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

 یعنی ابالغ وتبلیغ واقعی وروشنبالغ مبین چیست؟  (۱۵۷

 به معنی خیرخواهینضح چیست؟  (۱۵۸

 شجاعتحماسه به چه معنا است؟  (۱۵۹

 ن بقره وکوچکترین کوثربزرگتریبزرگترین وکوچکترین سوره قرآن چیست؟  (۱۶۰

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

 ورامین رخ داد

 سترآن خاکسترپاک استماهیت یک چیزعوض شود مثال اگرچوب نجس شد وچوب را آتش زد وتبدیل به خاک استحاله چیست؟ (۱۶۲

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

 تولد امام رضااول دیقعده؟  (۱۶۴

 روزارتشچفروردین؟  ۲۹ (۱۶۵

 روزعرفه دیحجه؟ ۹ (۱۶۶

 عید قربان دیحجه؟ ۱۰ (۱۶۷

 عید غدیرخمدیحجه؟  ۱۸ (۱۶۸

 شکست حمله امریکا به طبساردبیهشت؟  ۵ (۱۶۹

 مطهری… روز معلم وشهادت ااردیبهشت؟  ۲۱ (۱۷۰

 ۶۱آزادی خرمشهردرعملیات بیت المقدس خرداد؟  ۳ (۱۷۱

 تاسوعای حسینیمحرم؟  ۹ (۱۷۲

 عاشورای حسینیمحرم؟  ۱۰ (۱۷۳

 شهادت امام سجادمحرم؟  ۱۲ (۱۷۴

 ۶۸رحلت امام خمینی سال  خرداد؟ ۱۴ (۱۷۵

 ۴۲قیام سال خرداد؟  ۱۵ (۱۷۶

 حسینی اربعینصفر؟  ۲۰ (۱۷۷

 رحلت امام خمینی وشهادت امام حسنصفر؟  ۲۸ (۱۷۸

 شهادت امام رضاصفر؟  ۳۰ (۱۷۹

 تن ازیارانش ۷۲شهادت دکتربهشتی وتیر؟  ۷ (۱۸۰

 ۶۷سقوط هواپیمای مسافربری توسط امریکا سال تیر؟  ۱۲ (۱۸۱

 ۵۹۸پذیرش قطعنامه  ۶۷سال تیر؟  ۲۷ (۱۸۲

 اولین نمازجمعهمرداد؟  ۵ (۱۸۳

 آتش بس رسمی بین ایران وعراقداد؟ مر ۲۷ (۱۸۴

 هفته دولتشهریور؟  ۲ (۱۸۵

https://p30konkor.com/


  p30konkor.com                                                                  نحوه قبولی در گزینش و مصاحبه تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان 
 

 
33

 

 شهادت دکتررجائی وباهنرشهریور؟  ۸ (۱۸۶

 والدت حضرت زینبجمادی الثانی؟  ۵ (۱۸۷

 جمعه خونین تهرانشهریور؟  ۱۷ (۱۸۸

 حمله عراق به ایران وآغازهفته دفاع مقدسشهریور؟  ۳۱ (۱۸۹

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

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

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

 ربیع االول ۱۷میالد حضرت رسول؟  (۱۹۳

 ربیع االول ۱۷ میالد امام جعفرصادق؟ (۱۹۴

 رمضان ۱۰ات حضرت خدیجه؟ وف (۱۹۵

 رجب ۱۵وفات حضرت خدیجه؟  (۱۹۶

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

 طالقانی… شهادت آیت ا ؟ ۵۸شهریورسال  ۱۹ (۱۹۸

 روزدانش آموزآبان؟  ۱۳ (۱۹۹

 روزدانشجوآدر؟  ۱۶ (۲۰۰

 روزبسیج مستضعفینآدر؟  ۵ (۲۰۱

 ه ودانشگاهوحدت حوزآدر؟  ۲۷ (۲۰۲

 فرارشاه معدومدی ؟  ۲۶ (۲۰۳

 عید غدیراول شوال؟  (۲۰۴

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

 ۵۷پیروزی انقالب سال بهمن ؟  ۲۲ (۲۰۶

 روزملی شدن صنعت نفتاسفند ؟  ۲۹ (۲۰۷

 

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

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

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

 هشام بن الملک وبدستورولید بن عبدالملکامام سجاد به دست چه کسی به شهادت رسید؟  (۳۰۳

 هشام بن عبدالملکه کسی به شهادت رسید؟ امام محمد باقر به دست چ (۳۰۴

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

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

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

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

 مامون عباسی درمشهدامام رضا به دست چه کسی به شهادت رسید؟  (۳۰۹
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 معتمد عباسی درسامراامام حسن عسگری به دست چه کسی به شهادت رسید؟  (۳۱۰

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

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

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

لهای با ادرارکردن، خوابیدن، مستی، بول کردن، جماع کردن، چیزهایی که عقل را ازبین میبرد، انجام ندادن غسدرچه شرایطی وضوباطل می شود؟  (۳۱۴

 واجب

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

 فاطمه، رفتن به مسجد الحرام ومسجدالنبی، توقف درمسجد، خواندن سوره های واجب ) سجده، نجم، علا، فصلت (، توقف درحرامامان

 جنابت، میت، مس میتمشترک بین مرد وزن؟ غسلهای  (۳۱۶

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

 غسل جنابتتنها با چه غسلی می توان نمازخواند؟  (۳۱۸

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

 پیشانی وکف دست وپشت دست فاصله نباشد

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

 ماههای حرام را نام ببرید؟ (۳۲۱

 نمازآیات چگونه است؟ (۳۲۲

 قمربنی هاشم لقب چه کسی است؟ (۳۲۳

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

 هدف امام حسین چه بود؟ (۳۲۵

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

 سوره کوثرمربوط به چه کسی است؟ (۳۲۷

 قرآن چند حزب دارد؟ (۳۲۸

 ال عباء چه کسانی هستند؟ (۳۲۹

 ایه تطهیر؟ (۳۳۰

 درمراسم مذهبی به کجا می روی؟ (۳۳۱

 ال شبهای قدرچیست؟اعم (۳۳۲

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

 رئیس شورای نگهبان ووظیفه آن چیست؟ (۳۳۴

 حادثه کوی دانشگاه درچه سالی وروزی اتفاق افتاد وپیرامون آن توضیح دهید؟ (۳۳۵

 وظایف رهبررا نام ببرید؟ (۳۳۶

 ؟جنگ افغانستان با طالبان را توضیح دهید (۳۳۷

 جنگ ب ن عراق وامریکا را تشریح کنید؟ (۳۳۸

 را تشریح کنید؟ ونظرخود را بگویید؟( ۸۲حادثه اخیرکوی دانشگاه )خرداد  (۳۳۹
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 معاد جسمانی است یا روحانی؟ (۳۴۰

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

 اصول دین را نام ببرید؟ (۳۴۲

 ت روزه را نام ببرید؟مبطال (۳۴۳

 نظرتان را راجع به اینترنت بیان کنید؟ (۳۴۴

 نظرتان درمورد برخی ازبرنامه های صدا وسیما چیست؟ (۳۴۵

 نظرتان درمورد آرایش بانوان دراجتماع چیست؟ (۳۴۶

 با چه چیزی آرام می شوید؟ (۳۴۷

 نظرخود را درمورد موسیقی بگویید؟ (۳۴۸

 رد خانمها وآقایان چیست؟نظرخود را درمورد برخو (۳۴۹

 نظرخود را درمورد تحصیالت بیان کنید؟ (۳۵۰

 نظرخود را درمورد ازدواج بیان کنید؟ (۳۵۱

 نظرشما درمورد کارکردن خانمها چیست؟ (۳۵۲

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

 درچه مواردی مطالعه می کنید؟ (۳۵۴

 روزنامه های روزرا مطالعه می کنید؟کدام یک از (۳۵۵

 تا چه اندازه به مسائل روزآشنا هستید؟ (۳۵۶

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

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

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

 رزپوشش خانمها چگونه باید باشد؟ط (۳۵۹

 طرزپوشش آقایان چگونه باید باشد؟ (۳۶۰

 تا چه حد درمراسم مذهبی شرکت می کنید؟ (۳۶۱

 مردم تا چه حدی میتوانند درمسائل کشورخود دخالت کنند؟ (۳۶۲

 مردم برای چه نماینده انتخاب می کنند؟ (۳۶۳

 رمی کشند؟با انتخاب نماینده مجلس مردم خود را دیگرکنا (۳۶۴

 آیا مردم می توانند درمورد کاررهبرشخصًا دخالت کنند؟ (۳۶۵

 آیا درواجبات هم باید تقلید کرد؟ (۳۶۶

 تا چه حد درمورد مسائل روزدنیا آشنائی دارید؟ (۳۶۷

 مادیات چه نقشی درزندگی فرد ایجاد می کند؟ (۳۶۸

 رابطه شما با اطرافیان چگونه است؟ (۳۶۹

 س ازمرگ اعتقا د دارید؟آیا به زندگی پ (۳۷۰

 آیا به اعتقادات خود پایبند هستید؟ (۳۷۱
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 به اعتقاد دیگران احترام می گذارید؟ (۳۷۲

 معمواًل به سینما می روید وبرای چه؟ (۳۷۳

 تا چه حد به تفریحات اهمیت می دهید؟ (۳۷۴

 درمورد نهضت آزادی خواه چقدراطالعات دارید؟ (۳۷۵

 هایی فعالیت می کردند؟ مجاهدین خلا درچه زمینه (۳۷۶

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

 سهم ارث بین دختروپسرچگونه تقسیم می شود؟ (۳۷۸

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

 ای وچرا؟ 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

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

 واقعه هفت تیردرچه سالی وموضوع آن چیست؟ (۳۸۴

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

 صبح جمعهدعای ندبه چه روزی خوانده می شود؟  (۳۸۶

 احیای ماه رمضان شبهای نوزدهم، بیست ویکم، بیست وسوم دعای جوشن کبیرچه روزی خوانده می شود؟ (۳۸۷

 ام البنی مادرحضرت ابوالفضل که بود؟ (۳۸۸

 حضرت فاطمهسوره کوثرمنصوب به کیست؟  (۳۸۹

 شبهای جمعهدعای کمیل درچه روزی خوانده می شود؟  (۳۹۰

 عصرجمعه دعای سمات چه روزی خوانده می شود؟ (۳۹۱

 گناه کبیرهاسراف ازچه نوع گناه است؟  (۳۹۲

 قیام، تکبیراالحرام، رکوع، سجده، قرائت، دکر، تشهد، سالم، ترتیب، مواالتواجبات نمازچند تا است؟  (۳۹۳

 االحرام، قرائت، رکوع، سجده، دررکت دوم بعد ازسجده، تشهدوسالمتکبیره ترتیب؟  (۳۹۴

 پشت سرهم بودن اجزای نمازوفاصله نینداختن بین آنهامواالت؟  (۳۹۵

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

 سه مرتبه سبحان اهلل ر؟دک (۳۹۷

 ایستاده بودن است قیام ؟ (۳۹۸

 نیت، تکبیره االحرام، قیام )) گفتن تکبیره االحرام، وقیام متصل به رکوع (( رکوع، دوسجده، تسبیحات اربعهارکان نماز؟  (۳۹۹

 ال بردگفتن اهلل اکبراست وباید بدن آرام باشد ودستها را تا مقابل گوش با تکبیره االحرام؟ (۴۰۰

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

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

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

 روید ) چوب،برگ درخت،سنگهای معدنی(، سجده برفرش وموکت وچیزهای خوراکی صحیح نیست
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 دکتر مصدقصنعت ملی شدن نفت ایران توسط چه کسی صورت گرفت؟  (۴۰۴

 ۱۳۵۸پنجم بهمن اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقالب در چه سالی بود ؟  (۴۰۵

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

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

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

 روز جهانی مستضعفانشده است؟  والدت حضرت قائم عجل اهلل چه روزی نام گذاری (۴۰۹

 یک سالمدت ریاست قوه مقننه چند سال است ؟  (۴۱۰

 رهبرفرمانده کل قوا برعهده کیست ؟  (۴۱۱

 نفر ۱۲اعضای شورای نگهبان چند نفر است ؟  (۴۱۲

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

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

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

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

 رهبریتنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط چه کسی صورت میگیرد؟  (۴۱۷

 رییس جمهوررئیس قوه مجریه چه کسی است ؟  (۴۱۸

 رای نمایندگان مجلسوه مقننه توسط چه کسی انتخاب می شود؟ رییس ق (۴۱۹

 آقا محمدخاناولین پادشاه قاجار چه کسی بود؟  (۴۲۰

 میرزا صالح شیرازیقدیمی ترین روزنامه توسط چه کسی انتشار یافت ؟  (۴۲۱

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

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

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

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

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

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

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

 امیرکبیرموسس مدرسه دارلفنون چه کسی بود؟  (۴۳۰

 فتح خرمشهرتی که منجر به فتح خرمشهر شد چه بود؟ نام عمال (۴۳۱

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

 اردیبهشت ۱۲روز معلم چه روزی است ؟  (۴۳۳

 رهبرمقام بازنگری قانون اساسی کیست ؟  (۴۳۴

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

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

 خداونددر نظام سیاسی ایرام مصدر مشروعیت نظام و اصل حاکمیت از آن کیست؟  (۴۳۷
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 فطر –قربان  –جمعه عید رسمی اسالم و مذهب جعفری اثنا عشری را نام ببرید؟  (۴۳۸

 خبرگان منتخب مردمتع ن رهبر در نظام اسالمی بر عهده کیست ؟  (۹۴۳

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

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

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

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

 مجلس شورای اسالمیدیوان محاسبات کشور زیر نظر کدام مرجع انجام وظیفه می کند؟  (۴۴۴

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

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

 رئیس جمهور و تایید مجلسد شش نفر فقیه به انتخاب مقام رهبری و شش نفر به پیشنهانحوه تعین و انتخاب شورای نگهبان چگونه است ؟  (۴۴۷

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

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

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

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

 مقام رهبریعزل رئ س جمهور بر عهده چه مرجعی است ؟  (۴۵۱

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

 معاون اول با تایید مقام رهبریدر صورت فوت یا عزل یا استعفای رئیس جمهور کدام مقام به انجام مسنولیت 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 باشده قضاییه ؟ شروط انتخاب رئیس قو (۴۵۵

 رییس قوه قضاییهانتخاب قضات بر عهده کیست؟  (۴۵۶

 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین دولتی و واحدهای دولتیکار دیوان عدالت اداری؟  (۴۵۷

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

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

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

 (بات کشور وابسته نیستدیوان محاس

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

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

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

 ؟ شاه اسماعیلی کردمذهب شیعه را چه کسی در ایران رسم (۴۶۴

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

 ۱۳۵۷شهریور  ۱۷جمعه سیاه چه روزی است؟  (۴۶۶

 مجلس شورای اسالمی و شورای نگهباندو رکن اصلی قوه مقننه؟  (۴۶۷

 معاونان رئیس جمهورهیات وزیران ، رییس جمهور و قوه مجریه از چه بخشهایی تشکیل شده است ؟  (۴۶۸
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 ؟ رئیس قوه قضاییهدیوان عدالت اداری زیر نظر چه مرجعی است (۴۶۹

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

 رهبرعزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما بر عهده کیست ؟  (۴۷۱

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

 رهبرامام جمعه را چه کسی انتخاب می کند؟  (۷۳۴

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

 دیوان عالی کشورچه مرجعی وظیفه رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور را دارد؟  (۴۷۵

 ه چند نفر به رئیس جمهور معرفی و او انتخاب می کندتوسط رئیس قوه قضاییوزیر دادگستری چگونه انتخاب می شود؟  (۴۷۶

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

 اجرای قانون اساسیمهمترین وظیفه رئیس جمهور چیست؟  (۴۷۸

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

 شهید بهشتیاولین رئیس قوه قضاییه که بود؟  (۴۸۰

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

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

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

 تاد مطهریاس –اردیبهشت  ۱۲روز معلم چه روزی است؟  (۴۸۴

 فوت آیت اهلل خمینیخرداد چه روزی است؟  ۱۴ (۴۸۵

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

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

 است

 ارای چند نام است ؟سوره حمد د( ۴۸۸

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

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

  .دیحجه –ده دیقع –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 ساعتحضرت آدم و هوا چند ساعت در بهشت بودند ؟  (۵۰۳

 آفرینش زمین و آسمان چند روز طول کشید ؟ (۵۰۴

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

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

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

  .نهج البالغهکدام کتاب به اخ القرآن )برادر قرآن( معروف است ؟  (۵۰۷

  .جادیهصحیفه سکدام کتاب به اخت القرآن )خواهر قرآن( معروف است ؟  (۵۰۸
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  .روز یکشنبهخداوند متعال، دنیا را در چه روزی آفریده است ؟  (۵۰۹

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

 فروع دین چندتاست ؟ (۵۱۱

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

 

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

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

 به چه کسانی چهارده معصوم می گویند ؟ (۵۱۳

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

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

  .امامت –عدل اصول مذهب کدامند ؟  (۵۱۵

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

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

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

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

 تقلیداجرا کردن دستورات مجتهد را چه می گویند ؟  (۵۱۹

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

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

 مطهرات چندتاست ؟ (۵۲۲

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

 نجاسات چندتاست ؟ (۵۲۳

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

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

 غسل های واجب چندتاست ؟ (۵۲۵

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

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

 نمازهای واجب چندتاست ؟ (۵۲۷

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

  .شدن، نذر، قسم و عهد واجب می شود

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

 رکن نماز چند چیز است ؟ (۵۲۹

  .دو سجده –رکوع  –قیام  –تکبیرة االحرام  –پنج چیز : نیت 
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 واجبات نماز چند چیز است ؟ (۵۳۰

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

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

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

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

  .انگشت بسته پایین تر یا بلندتر نباشد

 لباس نمازگزار دارای چه شرائطی می باشد ؟ (۵۳۲

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

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

  .نباشد

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

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

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

 قسم می شود ۲۳که مجموعًا 

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

  .آن دارای سی جزء استقردارد؟ « جزء»قرآن چند (۵۳۶

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

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

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

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

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

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

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

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

 ق(سوره ) ر کنید. نام یک سوره یک حرفی را دک (۵۴۵

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

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

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

 سوره حمدره قرآن به مادر قرآن معروف است؟ کدام سو (۵۴۹

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

 .به فرمایش حضرت محمد)ص( صوت زیبا زینت قرآن استزینت قرآن چیست؟  (۵۵۱
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 سوره علااولین سوره ای که بر پیامبر اسالم نازل شد؟  (۵۵۲

 .سوره نصره بر پیامبر اسالم نازل شد؟ آخرین سوره ای ک (۵۵۳

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

 جن،کافرون،اخالص،فلا،ناس

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

 فجر سورهمعروف است؟ ” امام حسین“کدام سوره به سوره  (۵۵۶

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

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

 سوره های سجده،فصلت،نجم،علادارد؟ ” 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؟ ” حروف مقطعه“چند سوره ه با  (۵۶۲

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

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

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

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

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

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

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

 .از باال به پایین شسته شود

نماز در موقعی که قبله مشخص نیست، فرد مجبور است به چهار طرف نماز بخواند، در کدام نماز است که شک بین سی و دو و سی و سه دارد؟  (۵۶۸

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

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

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

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

 .دکالم بی جا سجده سهو به جا می آور

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

 .نماز یومیه صبح و عصر و مغرب و عشا که مجموعًا هفده رکعت می باشدآن چه درختی است که پنج شاخه و هفده برگ دارد؟  (۵۷۱

 .اتنماز آیکدام 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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 ده در گزینش و تربیت معلم :نتجربیات افراد شرکت کن -10

 مورد اول :

 :روسج الت  است    اوج منتن ب ت م  ییج عو   ن کن  ن  ص لبن  ن

ارائن  جار  الت   ن ات ق  ع سو ت نزقنن ار  ع بابم  یدیسج )اس   ع سو ت ک  ی سیحن  یبم و افراب بارا   ا تجا نس ات نر کربر سنسر  فر  و
  دنیت ل ب رب  یدیمج 

 نس ات آر آت یر  رائت  رآر  یب قج کن م رم فرب  ن م رم  ص لین و  اض فن  یدیب.)روامخیامن  ج مظر است 

 :لن ق   بر آر تعيي   ی ربب لذا ب ت  ن من ت تسر الت  استنس ات آر  ن ات  ن  یروسج کن م رم ا 

 . ص لبن ترس مجارب و  رعنس افراب  کن     ی   رالت وارب ات ق  ص لبن قیمج و آرا ی  یب را لفظ کووج  هتر متیخن  ن گیرمج -۱

 .االت      یب را  ن نرسوجمفر رو رو  ن قیسج کن عر کجا  اتت امه  سی ۵و س   ۴عو   ن کن وارب ات ق  یدیسج     -۲

 . را  عر مفر سک فر  ا تی تات ع ی ن ، سک فر  گزسوی و سک فر  ا تی تات ا تص  ن نر  یدیب -۳

 .  ن  است ات ق   سیاالت امحرافن  (رسوج ت  ق   را گیج کووج لذا آ  بگن باقتن   قیج ا   عرگز مترسیج -۴

 .ییج م یجام عران  یجامیج   یییج و عران م یجامیج   ی -۵

سک مفر بس رع  کن بر  عضن  ص لبن ع   -بواسو ب رو  تجرسس -بومفر روامدو س –افراب  کن رو رو  ق   مدستن امج :سک مفر ات گزسوی است ر 
 ا ن ر بارب بر ات ق   قج ات اعض   ا یر ابار  س ت  ر آ یت  و نرو   یب قج

 : ب ت  یدیب بر فر  ا تی تات ع ی ن  ن  ی  ع سن ات اس   بیل

 صی ی ت  –محیم  حبت کربر و مجاقت  لنوت ت  ر  –محیم  ر یرب و سی  و الیا  نرسن  -وضعیت لب س نیقیجر و  رتب و اراستن  یبر فرب
ق    را   ام یزم –اهیع ت ع ی ن  –مسبت    فرعو ی ر )بر ن سک   –مسبت    قهجا و اس  ر گرار  -فیزسنن  جر   ل  ج و وتر و تو سب و  ع یلن

 .…قرکت بر ک رع   گروعن و – ی لعن فرب   – عل ن 

 اس  فر  را ت   ن افراب ل ضر بر ات ق نر  ینووج و بر ن س ر  ی م ی  آر  را  فرب  وظیر  ن قیب

سوخی  رار  ی یرب   یرب… و   عی  کی ن و ف   ی ر  بر فر  ا تی تات ا تص  ن ن س  ق    ن  ر ن سیاالت )ات  بیل محیم تجرسس سک  بحث  ،
 .کن فر  تیسن اس تیج رو  تجرسس نر  یدیب

 یرب سوخی  رار  ی یرب و تیسن م  سوجم عستن گزسوی س ت  ر آ یت  … بر فر  گزسوی ع  اهیع ت ع ی ن ، اهیع ت  ذعبن، سی سن ، ا ت  عن و
 .و نرور  نر  یدیب

وجم م رم ق  ست.لذا تی ین  ن م  س  ات عرگیمن عیا  فرسبن و اعی  اهیع ت م برست اس  سیاالت ات فرب ق   نرسیجم  یدیب و ن س  ق   تعيي  کو
  یببار  م  ییج اراکن بر اس   یر  یارب  ن رالتن تدخی  بابم  ن قیب کن فرب راست  ن گیسج س   یر

قهرست ر ق   امخ    یدیب   ر قجم و م رم  ص لبن  بر ن س ر ا تی تات  ح سبن قجم و    ا تی ت ق   ات سک  ص لبن  رف   ذعبن اعتق ب  کن بر  حل
 .فرب تعيي   ی ربب
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ج میز الت   ن ذکر است کن عستن گزسوی عیوم  ر لضیر بر  لسن  ص لبن ،  را  سک سر  تحقیق ت ، ات  عرف من کن ق   بر فر  گزسوی  عرفن  ینوی
 .يي   ن م  سج کن ق   لی  ت  عل  قجر را بارسج س  منسیاالتن  یو  سج ا   اس  سیاالت م رم ا  بر  ر مجارب و  رف  تع

 مورد دوم

 ....سی  او  کن سعن کویج  یبتیر   قیج و رس  منویج
 را روت  ص لبن ا  و تن وارب ات ق  یدیج لتن هرت رام رفتوتیم  بسجم  یدن  ستن  ن ق مسن کن اخیر اتت  ص للن 

  ل اسونن  ع ب این و تیلیج این.. عج ات اور سسر  سیاالت روامدو سن  ل یرر...سسر  سیاالت اعتق ب  اتت نرسیجم  یدن
اتت نرسیجم  یدن کن   ی اگن اس  اتف ق تی کیس نیی  ی ب این ر  ینون....رو یمن  رار لت   عست...بر  رم عجفت ات  ن 

خیرر  بیو  اخیر  یخیرر...  اسوخ  او جر  ی(رس ...ق سج      بح ن رو تجرسس ک ... را بوست   ا  اوربم  یبر ت   
سیاالسن کن ات    نرسیجر اس   یب کن   ی تی قبنن ع   ا ت  عن عستن الت  میست   ن من لت    یبت     ایر 

 یبقیر اسو سن کن بروغ  ی وی کتی ن  ید ...اس  روتاا  کن اس  قبنن ع   یلن تی  یرسن و  ه ن کن  عل     ع ن ایز 
 ...خرم ا   ی(رس  کن  یتیمن  یا   ج انجست   قن...سیاالت  س

 ا   منتن  ه  اسون کن ا ی استرس مجاقتن   قن ایر  فه   استرس بار  ق سج اذستت کو 
 عجات  ص لبن  یرسن  ن گزسوی اومخ  کن  یر    سر  سیاالت اعتق ب    ت اتت  ی(رس  و الن  ...لت   ا  بگن باقتن 

 ...ایزا رو لت    ی(رس ....قنی ت  تس ب  ی(رس     ...فروع بس    س و تی   و اسوخیر
بر  رم کل  یمیابر  ی(رس  لتن باباقت کخ  برس  یخیمن و اسوچیزا   ت رو یامن  رار بارم و سسر  سیاا  بر  رم فع لیت 

 ....ع   فرعو یت
 ...تخر ن قخصن اسونن سعن کویج  یلن  ی  رو   قیج ت    ع تیر  ی  رفت ر کو 

 

 مورد سوم

 سون نزقنن ع  تس ب سخت م ی یرر.سوخی  یو سن  یب.بعو یمی م  م کربر.گیق یمی اک کربر.البتن گفت  رونیقتی ع   ع
بر ی ر.  توع  یمی م  م کربر .لرکت ن ع  وبست ع   ن   الون یی .لرکت بورامن    بست ون . ن ل لت رکیع رفتی .عران 

 ..  گیقن  لب ع   فسن سیون رو اک کربر یدتر  هتر. عج  گفت  ت ل ال  رالن باقتی  س من

 

 مورد  چهارم 

ب یقن هی  کدیج  ع سون اد  ، بمجار و گی  و گرفت   ۵   ا روت رفت   را   ع سو ت نزقنن کن  یلن س بم  یب. کی 
 .س فد ر  یر،  ج و وتر و سن سر  سیا  بر  یرب سیا    ی  ر . فقن اگن اد تیر ضعیفن لت   لت   عیونتیر رو  بر 

اوج ت  سیا  بس ن ع  االر س ب  او ج اض فن  ینو : بوست   ی ن بار ، اوج ت   اگن  خجب  خ   بوست نیجا کون ان 
وسژگن ع سن را  ج مظر  رار  یج   او  ت فراغتت این ر  ینون  ا ی  بس  تحقی  است س  تقلیج  ارا   قیج سعون 

  یف    قیج…..ان  یبت را  قیج  یبیون

 

 مورد پنجم

https://p30konkor.com/


  p30konkor.com                                                                  نحوه قبولی در گزینش و مصاحبه تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان 
 

 
45

 

 ق ل و تحصییت تک تک اعض     میابم ات را   ی 
 ب یرست ر و  ق هر  ختل  بامد  م کخ   یب  

 امتخ   ت قرکت کرب  
 لخ  ت اییر  یبم ات او  

 ا بر رو  بی  بار  
 لخ      عن کویمن اییرم 

 م  ت    عت  یر  
 م  ت   عن  یر  

  عن بر ان  یربسن  ویت بو  م  ت   عن کخ   یمجم  یدن  یبن بو  م  ت  
 م  ت   عن کخ   رگزار  یدن 

 راع(ی  سن  یر  کن و کخ    سیر  
 م  ت و روتم  س فر  

 م  ت و روتم  ض  بار  قجم ا ی  ض   دن 
 اوج   ر تی   م  یر  م  ت   عن 

 سن م  ت سن رکعتن   ی  ن ترتیب 
 ذکر سی   تدهج رکیع سخجم 

 بامد  م رفتن م  ت    عت فر ی    م  تع   بس ن این قراسن م  ت    عت این تی  یا   م 
 فرق تسبیح ت ار عن    تسبیح ت لضرت تعرا  تسبیح ت ار عن کخ   یمجم  یدن 

 ارا والست فقین الت ن تی    عن 
 قبه    جر این ر  ینون 

 امست     رآر اییرم 
  را  ان  س ئلن  ن رس لن ر یع کرب  ا ی ر یع  ینون 

 عل   دن ارا  یخ    
  رآر  خیر 

 .…فک  ینون لرفن بار  کن    م(رسیجم   ق 
اوج ت  سیال   یب   را  اهیع ت نرسیج  اومخ  : سنن اسونن ت  ل ال قجم کسن تی اس   رللن رب  دن گفت  من ولن سنن رو 

اهیع ت نرومجم باقتن     فرست بس  کن اعتراض کون و  خجب  ی ب گزسوی ایر ا ی الن    لج مبیب. کسن کن تی س ت  ر
  قن و عضی سن گروعن   قن   مظ    بی  مجارم    تی ن  ن اور نرومجم رب  یدن. اسونن اگن اوج سیا  اقتب م  یا   جس  

سیال  اقتب م   ی  رب م یدی     فقن  یخیاس   جا تتیر را  سوخی   5س   4ا ن ر رب عست گفت  من.سنن بو ت  س  لتن ت  
 یف  …. سی  رو    تحقیق تن کن بر ل   امخ   عست س  امخ   قجم  ق سسن  ینوی  و  جا ت را  ن سوخی  اسو سن کن  ی(ر

   قیج

 

 مورد ششم

 .   ا روت  ب   را   ص لبن گزسوی رفت 
 .لجوب می  س عت هی   یندن

تعجاب  رابرار و  –ق ل ع سر  –ق ل   بر  –ق ل نجر  –ق ل  –او  اهیع تن بر  رم   میابم  یخیاب:  حل تیلج 

https://p30konkor.com/


  p30konkor.com                                                                  نحوه قبولی در گزینش و مصاحبه تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان 
 

 
46

 

ق یقیر و تعجاب  یاعرار و ق یقیر  ن عیوم  جر  تحصیلن اس  افراب و تعجاب فرتمج، م   فرتمجار و  حل  ج ت 
 …سر  ت  و اوج   م  ج ت کرب  و

  عج: ان روقن  را  تجرسس بار   س  قن تجرسس بار   او  ت فراغت ان ر  ینون 
اگر بر م  ت   ر   ن  ویت رکعت بو  ا       عت رسیج  ان ر  – بییت روتم  –  عج سیاالتن بر  رم الن  : سخجم سهی

 محیم تی   – بییت وضی  – ینون 
والست فقین این و مظرت بر  رم والست فقین –اییر   ن فتیاع    را عن  ینون  – عج ات اس   یارب:  ر ر تقلیجت کین  

راعی(ی  سن قرکت کرب   آ رس  راع(ی  سن و  –کن رفتن م  ت   عن آ رس    ر   –ا      عن قهر کی  عست    –این  
 را   راس  ت  ذعبن  سخج  یر  س  عی ت  اس   سخج   را  م  ت    عت  سخج  – سیر  کن بر راع(ی  سن  یب   

… رسی وتراقیجر … ع   بوست ت  محیم لب س نیقیجر بر سر ک ر،  ه  من، کیان و یر   امتخ   ت قرکت  ینون  وسژگن
 بر آ ر  رائت بو ت  می   فحن ات  رآر. سنن رو  یب    ت کرب  و  یمج  و سک  فحن رو ع   یب  گفت  خیر. والسی 

 بر کل  ی  ی ن  یب و م رامن و استرس مجارم

 

 مورد هفتم

    رفت  گزسوی

 :سیاالتن کن نرسیجمج
 روتم ع   لرا  کجا  روتع  عستوج   یا  عیج فیر و  ر  ر

و ل قجر  ن م  ت    عت بر  ویت رکعت بو   هرسقن  
 م  ت اس ت کن  یامجم  ن قیب و ا یمن 

 م  تع   وا ب کجا  ع  عستوج 
 تدهج و سی  و ذکر سخجم و رکیع و تسبیح ت ار عن رو  خیار 

 ا ی  بس  رو   ی 
 ا   ت رو تی ی   جم 

 والست فقین رو تیضی   جم 
 اه عت ات رعبر الت ن  ارا 

سن و م  ت   عن  یر  راع(ی    
 ا رس    ر  کن رفتن کن  یب و کخ   یب و سخورامی کن  یب و ارا  یر  راع(ی  سن 

 ارا   سج م  ت  یامج  ارا  عضن ع  م یخیاموج 
 ا یمن  یدن لضیر  لب بر م  ت باقت 

 م  ت    عت  یرسن  کجا   سخج و رول من ا  کین 
 ارک ر م  ت رو   ی 

  ت   هلن تدهج فرا ی   دن م 
 م  ت   عن ا یمن  یمجم  یدن 
  عی رع   امتخ   بوست این 
 ع یدن اخیر  لب س  ی(یقن 
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 تسبیح ت لضرت تعرا س ا یمن است 
 بر آ ر گفت سن  فحن ات  رآر رو  خیر

 . ص لبن کووجم  رب  ی  ا یق و   ی ن  یب سیاالت   ال رو  خیمیج و تیکل  ر  جا کویج و م رار مب قیج

 
 هشتم مورد

 .سی     ا روت رفت  گزسوی است ر  رکز  ع  عست 
 گفت  یبت و   میابت رو  عرفن ک  

 گفت کن او ج  گفت  بسروت او ج 
 گفت وا ب ت م  ت ای  عست  گفت  رک  و غیر رک   فتدی م    رب 

  تس رت ع قیرا بارم گفت تس رت ع قیرا  یخیمن گفت  لفظ .  یخیاست  چ  رو   یرع فت کجو  بع عن سخجم بارم گفت
  یخیاسج  خیم  ات لفظ گفت من

 گفت بع   ک یل ان و ت سن  یمجم  یدن گفت  بع   ک یل ان بع یین ولن س ب  رفتن  یب کن  یمجم  یدن
 گفت عضی  سیج عستن گفت   لن

 گفت عزابار  ع  و  د  ع   بامد  عی  یرفتن گفت   لن  یدترس  رو قرکت  ینرب 
 یرسن اوج و ت سن   ر  یر  گفت  سک سی دی  یر  تقرسب  گفت سعون   عن سن   ر گفت   لنگفت م  ت   عن اخ

 گفت م  ت    عتتیر کخ ست اوج و ت سن   ر  یر  گفت   سخج   لب الز  ر گفت   یدتر م  ت   ر  و عد 
 گفت راع(ی  سن روت  جس رفتن  عج ت ی  قجر راع(ی  سن ان ر کرب  گفت  رفتی  م  ت   عن

فت ا ب ر روت این گفت  س( م  ن گروعک ترورسستن بر سیرسن ل لن کربم گفت بس ن گفت  گروم امص ر اهللا س   فروبگ م ب ن گ
  یست و سن 2رو  یرب ل لن  رار بابم و ل بثن   اعیات کن ت تگی   یب. گفت ات ان قبنن ا   یبیون اعب ر گفت  قبنن 

     ون ا  عست   عج وسژگن ع   ولن فقین رو تیضی  باب گفت والست فقین کین گفت  رعبر یر است اهللا
گفت  ر ر تقلیج ات کن وا ب  یدن گفت  و تن  ن س  تنلی   رسی  و   سج ان وسژگن ع سن باقتن   ق  گفت  ات مظر 

  یبت تدخی   ج  ات ع ن    ر ر تقلیج ع   هتر و اعل  تر   قن گفت   ر ر تقلیج  است اهللا  ن ر  قیراتسن
 ت    کسن بوست  خیا   دن ان قراسین باقتن   قنگف

 گفت ق    یخیا   عل  قن ان وسژگن ع سن   سج باقتن   قن
گفت ان م  ت ع   وا ب و  ستحبن رو  یخیمن گفت  م  ت ع   سی ین م  ت هیاف   من    جا م  ت اس ت م  ت  کن مذر کربم 

 ع  تقرسب   یخیم   یب  ات  ستحبی  م  ت ا    ت  ر م  ت قنر م  ت ل  ت
 گفت م  ت اس ت اخیر   یمجم  یدن تیضی  باب  واسی

 گفت وضی   یر  جور کی . وضیگرفت  نیدی
گفت کن نیقی لخ    بی  کرب  گفت   عج ات بامد  ع   بل اور ع    متیسن  حخبن  یب  ولن اب   ن ا ل  یب  

 .  بوست    حخبن  یبرر یع  ینون بس ن.  و  ا بر  قج  ایر ع  ع سر  بوست باقت ع
 .و اوج ت  سیا  بس ن کن   هر  میس

  عج ا ر  گفت   وی اخیر  ارتس  ن کربسج گفت ات مظر     یرب  مجارسج ق  
 .تدنر کرب  و  جال فظن کرب 
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 مورد نهم

 ی   یدن.مت سج گزسوی باقت .او  اسوی     گزسوی تهرار مه ست  ت  بوقوبن عفتن اسوجس و ت 19ت   12ا روت تهرار  ویقن 
 .ع  الت  ال ا ر  هر  ی ب.سیاالت کن ات    نرسیج . دخص ت فرب  و تمجگن و تحصیلن  یذ  و   میاب 

 .ا ب ر روت این
 مظرت بر  یتب  جافع ر لر  این

 .اوجت  اس   جافر لر  م    بر
 .ا رس  کت  ن کن  یمج 

 .رم بارم ن کجا   خی فروع بس  اق ….تس رت ع قیرا اسن امس سل  ل  
 تی   این

 روتم  ض  بار 
 .م  ت  ض  بار 

 م  ت سن رکعتن ا    اییر و ل  یدن
 . ه    سیر  کخ   یب ا س   22راع(ی    

 .مظرت بر  یرب  ی   ا    لسی 
 .تف وت کدیر       کدیرع   اسی ن بس ن

 .بلیلت  را   بی  رعبر  این
 .ت ثیر گذارترس  فرب بر ع قیرا  را  تی بلیلت

 .م  ت   عن  یر  ا       عتی کین
 . یبن ع   اییر 

 .ا       عت  حلتیر کین
  یبن ع   م  ت   عن  ن چ  یرتن 

 .ارا  یخیا   عل  قن
 .تدهج رو  خیر و کخ ع   یخیمی  و  عویی این

 . عون است النرسن این
 .ارا م  ت  یخیمی 

 ..اییر     جا ارتب و  ر رار  ینون
 .م  ت    عت کن  یر 

 .روت  جس رفتن م  ت   عن
 . رار  خیر

 ت   

 

 مورد دهم

 سیاالت گزسوی اعل سوت
 سیاالت الن   م  ت و روتم

  صر و   ر
 کف رم روتم   ر
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 .تحی ت.
 .سخجم سهی. ذکر سخجم سهی
 .محیم ا تجا بر رکیع و سخجم

 .فرق م  ت  ب  و   عن
 .م  ت تراوس 

 .قرکت بر راع(ی  سن م  ت   عن و    عت
 .و تحصییت و ت عل ت    اعض     میابمق ل 

 .اس  ن ا    ر اعل سوت
 .آ رس  م  ت  کن  یامج 

 . بییت روتم
 .بست وربع   امقی  اسی ن

 . صیرت ان روتسن۹
 .وظیفن   خلس  برگ ر

 .وظیفن قیرا  م هب ر و تعجاب اعض   آر و اییر  امتخ    یدیمج
 .وسژگیه   بوست  ی 

 .وسژگن  عل   ی 
 بس  ع  گفت م    بر فروع

 لب س  نرسیج ع یدن اسوخیر   ی(یقن
 رسی ع  نرسیج ع یدن بار   ح س 

  عج  یلیب  ع  نرسیج رفتن س  من
 عفتن ولجت این

 عی   ه  م فت  رآر  خیر
 فقن گفت سن سیرم کیاک ات  یبت  خیر  و  کیثر  یمج 

 قخ  او    لنت کین
 ر ض ر ان روتع سن عست  ۱۹.۲۱.۲۳روتع   

  ع ب این تیضی   جم
 تقلیج این ات کن تقلیج  ینو  اعل سوت

 آسن روتم بر کجا  سیرم عست. کتب علین  الصی  
 م  ت ظهر اوت  سخجم بارم

 م  ت ع   فرض ان عست 
 م  ت فرض کف سن ایست

 م  ت تراوس   عج کجا  م  ت  یامجم  یدیب
 اس  ا      عن

 آ رس  راع(ی  سن کن رفتن
 ه    ه ت  ات راع(ی  یی۳

 اعل سی  ر عستن
 کجا  بامد  م  یب  ان س لن  ق لن ان بار 
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 …  جار  ان بار   سیج
 ارا م  ت را او  و ت  یخیامی 

 ارا ت  االر اتبوام منرب 
 م  ت  عن  ن ان ت  من  یبن ع    رگزار  یدن

 

 مورد یازدهم

 ..…د ی   ع تیر  ن اقترا   زار سی  بوست   گل  ع یمییر  کن  ی  بابم  یب  او ج  و تخر ی ت گزسو
 ۹۷/۷/۹گزسود  ا روت  یب 

 …اک کربر قو سو  ن کن  بیون ان امتخ   من قرکت کرب 
 اس  تک تک اعض     میابم و تحصییت و ق لدیر و  یبت

 ا ی  بس  این  
  ع ب تیضی   جم 

 ا    بع  کین 
و تی  سیر برست عست  و راع(ی  سن و امتخ   ت قرکت  اخیر  ات رعبر نیرو   ینون     ی ع ی  کن م  ت روتم  ی یر 

  ینو   یب  نیروسن
راع(ی  سن ا رس    ر کن رفتن  ولن  سیرقی م(رسیج ات    گفت   جس  رباب  را  فلسیی   عج گفت ا ر راع(ی  سن این ر 

  ر ن  هج    ترگ ر نیدوه ب کرب  گفت  ایر   عن ا ر   م ر ضیمن   سج رفت م  ت   عن س بتیر   قن روت  جس رو وتسر 
 .باب

 م  ت سی ین رو  لج   قیج  خیمیج تر یح     عون   ل تدهج سی  تسبیح ت ار عن رکیع….ت    ذکر و
 .. جا  و ک رت  سیج و رتبن بر کونیر و  ق   عل ن عران بارس     ک(ن  برسج

 م  ت    عت اقجر  یر   
 اس  ا      عن محیم  یامجر

     یست وسن رو م  م کربم  یب  قبن  بلیا ب ر روت این 
 لن  تبر رسی    تیغ     یج لرا ن      قی   یزم 

 وسژگن بوست  اوجت  بوست  ی  بار 
  رار  خیر     راست ا تی ت  یدتر  بارم گفت  یب 

 .ایز   یمجم    م(رسیجم   ق 
 ف  یل   رم کدیر بار   یبت رفتن 

  بتیر   قن رفیقن    گفتن  یب تلزلنا رس  م  ت اس ت  را   سیف  یب س
 اعل بوب و ب ن 

  عج کجو  غسل الت   ن وضی گرفت   را  م  ت میست غسل  و  ت گفت 
 امیاع غسل 
 وسژگن  عل  

 ی ن ایزم سختن م(رسیج    ظ عر اراستن  رسج قلیار ن ران ا  و کفی و قلیار با ل نیرع  و  ی   ی  و کیت م و ابار  
ن استرس باقت  و کلن ع   یمج  اد    بس ن برب گرفتن  یب  یلن رسز تر و سخت تر ات اسو رو  یمجم  چن ع      یل

  یب  ولن  ی   جاروقنر ع ن    کلن  ی(رس  و تس ب رسز م ید  فقن بروغ م یج  یاعد 
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 مورد دوازدهم

 سی   ن ع ن بوست ر
  ص لبن  و  ا روت و االر ت ی  قج

  گفت  و تنرارس اک رسیاالرو  قین  چن ع
  ث م  ت    عت و   عن و م  ت اس ت و قرکت بر  راس   ذعبن و راع(ی  سن

 …وسژگن بوست  ی  و لخ   و
    م گفتن ع رو سعن  ینو   زار 

 بر ع ل ا یمن  ن سخو ر رعبر گی   یج  
 .. یا :    قرکت بر راع(ی  سن و امتخ   ت و رع ست لخ   و

ت ثیر   را  اوم  بارم  فرست بر  یرات  ن ا یات ان  
  یا :   عث آ رت  گو ع مدیر  یدن

 رام للت  را  دنل فعلن    عن این 
 یا : ع ل  ن سخ  رعبر کن گفت     ل  ست ات ک ال  اسرامن و تیلیج با لن ع ن  ن  عو   وا عن کل ن تی  

 کو 
  یف    قی 

    ات است ر آذ.غر ن عست 
 بر ض    ی  ی  و رالتن

جاقتن   قی استرس م  
 سعن کوی   یب وا عیتیر   قی 

 
 مورد یازدهم

 :سیاالسن کن ا روت ات بوست  نرسیجر وس ب  عس  راتیر  یزار 
 ان  یسیقن ع سن لرا ن   کجو  اسن باللت بارم 

 اثب ت والست فقین
 فرض ک   عل ن و بوعفتن بس ن امتخ   تن ان  ینون

 وسژگیه    عل 
   قن عل  اییر  یتیمن اثرگذار 

 ا ی  بس  رو اثب ت ک 
 فروع بس  اوجت س

 وظ س   برگ ر
 قیرا  م هب ر
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 اه عت ات رعبر   سج اخیر    قن
 وسژگن ع   بوست  ی 

 وضی   بیرم

 

 مورد دوازدهم

 ات    ک  سیا  نرسیجر
 ا ی رو یامن  رآر و تخصصن م(رسیجر

 فقن گفت  ات روقه    جسج تجرسس ان  یجومن 
 نمق و  یت و ضعفت ای

 ات  تجرسس ع  مخیاست 

 

 مورد سیزدهم

  وظرت بمی  آ ر   ن کخ   یرم     بارس  هبیعت و  حین تسست رو ات  ی   یبرس ، مظرت این 
 ! وظرت بمی  تسب ست 

 !   ان بارس  کن ارون سن ع  مجارر ! اوم  ان بارر کن    مجارس  
 ا  لت  کخ سن عستیج  ان  یر   یین 

 رافن، ان ک رع سن  ینون   ن ان عی ن بار  ات  یبت   ی، سن  ییگ
 بر ل لن کن باقت  لرف  یزب   اقجر  ختصر گفتن   یدتر   ی، ب یرست ر کخ   یب   بامد  م کخ  )

 :مفر بو 
 اگن بامی آ یت ات محیم برس بابمت  یقی می ب 

وسن لرفه  قلیغ  ینربمج و    ع  آ یت  و نرور  رو تی سن ب یقن تی ی  ک ، مظرت بر   رم آ یت  و نرور  )اسوخ  
  لوج  حبت  ینربمج کن لیاس  نرت  دن 

 س   آسوجت رو ات مظر ک ر  اییر  یبیون  10
 آ رس  کت  ن کن  یمج  ان  یبم   وظیر  کت  ه   ع ی ن میست، بر  یرب آ یت  و تر یت و تجرسس 

 :مفر سی 
 ای   لج   تخصصت این  ) یا : قبنن  یدتر ک ر کرب  

 رم ع سن کن گذرومج  تی قبنن و فر دیر بو
dhcp  ک ر  این dns  این ر  ینون 

 اسوه ن بورم گذرومج  و  یتیمن ع ن     جسر آ  تن  دن، ارا  عل ن 
 س   ورب و اکسل و مه ست ن و   ن برس  ج   ستن م یدن  10 عل ن  رات  ستن کووجم میست  

ایزا   جسج س ب   یر   تی  عل ن اس  اتف ق م ن افتن، نس بلیل امتخ    بوس مجار  تی  ک ر بائ  اهیع تت  روت  دن و
  عل ن این 

 س  قن تجرسس بار   کخ   اخیر  
 عی ن  ن  عل ن بار  و اهیع ت  ی ن ع  بار ، امد  اهللا کن ع ن را   ی ن  دی !  جال فظن

آب  رو نرت  ن کووج، وسن لرف  ی(رمج،  سعن  ینربمج   ی ن   قوج، بر عی  ل    سی ر منتن سوج عستوج، لیاس)
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وسن لرف تبمت    ع جس ن لرف  یزموج، هیر   ر یرب کربمج کن ام  ر ع ز  ر     ص لبن سن  س  قن فیتب    یلن  ه  رو 
 (بارمج بمب    ن کووج و لیاسدیر اومخ ست، بمب   محیم واکوی عستوج

 

 

 

 

 مورد چهاردهم

 سی  بوست ر
 ن)است ر البرت    بسروت رفت   ص لب

 :سیاالتن کن ات    نرسیجم قج
 عجفت ات  عل ن

  ستن ع   آ یتقن
 ارتقی  ن بر  قیر ا تجاسن و مظر  را ر  ن اس  ارتقی  ن

 س  قن   آ یت 
 …عقیجتن ع  ایز  م(رسیجر
 . چن ع  بع  کویج  بی   د 

 

 

 

 مورد پانزدهم 

   سی   ج ت بوست ر  حتر 
 ص لبن باقت  بر بامد  م هب هب ئن کن  عج اوج س عت امتظ ر و فر  نر 8غر ن ارو ین  ب  بر آذر  سخ ر  97/5/26   

 :قج رفت  ات ق  ص لبن کن سیاالت ق  ل12000کربر و  ع سون کن
 اولی گفت  آ   رسز  خیر کن ات  عج روامدو سن  یب اس  ک رقیر

  عرفن  یبت
 قهر  کن  را  عل ن امتخ   کرب  تی ی  ک 

 تیلج قج  تی ی  ک قهر  کن  
  ر یربت    بامی آ یت  کن بوست نسر بارم اين 

 مظرت بر  یرب  دیرت 
 س ت  کربمت بر تمجگن 

 ات  دنیت    عن   ی و راعن رق    ی
 سیاالت تخصصي را ب رقت  

 و اسونن مظرت بر  یرب ک ر گروعن اين عضی قیرا تی  جرسن س   بصر قج  
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 قن  ن    م  م  ینرب و  یویقتمفر   م   یبر سنن ف4و اسونن 
 بو ن و سی ن روامدو س

اه ر ن بر  یرب رقت  کن بر آ ر سر النن سهیسن    ع  لرف  يزبر ت  عنس الع ل  وی  بيو ،کن لت    یمسرب و    لبخوج 
   قیج

 

 مورد شانزدهم

سک مفر علی  تر یتن سک مفر  سی     بسروت بر تاعجار  ص لبن باقت . اه ر ت    م   یبر سک مفر س بباقت  ن کرب
روامدو سن و سن مفر تخصصن سیا  کرب. او  گفت  قهر  کن  ن  یا  تی   ج ت کون  عرفن کون و اگن بامی ا یت سر 

 کیس    لهخن  حلن  حبت کون این ر  ن کون 
 رو  ع   تجرسس رو   ی و کجو  رو استف بم  ن کون -
 بارم  قهر  حل  ج تت اوج م لین ا یت  و نرور -
 تیام سن ابغ   برست رو    سن برس بس ن بار     ی ورت     عور س  ت  ر-
 ا  تم  یج  س عت کیست رو تعییل کو  واسن سن  رم  ن   مبن -

 مق و ضع  و  یتت  –
 م رم  ن اعت    ن مفس –

 

 مورد هفدهم

 مظرتیر را ر  ن ولجت قیعن و سون این 
 ع ن رقتن رس ضن رو امتخ   کرب   ارا  یخیا   عل ن  دن ارا  ی  اس 

 آ رس  کت  ن کن  یمج  
 حلن ا  کن تمجگن  ینون رو تی ی  ک   یبتی  را یر تی ی  ک   صلت ع    ی  و  جتی   ی اگن سر کیس  چوج  ر 

لرک ت ن   تختن اقتب م  ویسسن  چن ع  اعتراض کو  این ر  ینون اقج    توبین  یافقن  یتیمن  جسر  دن سن مفر  فقن.
بست و ن  ی م  م  ینرب کن اگن  لرتر سعون  یلن استرس بار   عضن  یا     اوج  ر تنرار  ینرب کن  بیون اقج ت رکز بار ی 

 و لرف ی عیض  ینو  س  من

 

 

 مورد هجدهم
  یبتی  عرفن ک  

 وسژگن ع   قهر  کن تمجگن  ینون 
  اگن ق گربات گفت  م ن  یاس  برستی گی   جس  این ر  ینون

 بوست ت تی رو اییر  یدو س  
 اوج ت  بوست   ی ن بار  

 ت  ل ال  هت امتق ب قجم نین ر کرب  
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 وسژگن ع     بتت 
 اع   ی لعن عستن و چ کت   ع سن  یخیمن 

 

 مورد نوزدهم

 .سی .بوست ر گفتن  یب   ر   ص لبن تخر   رو برا تی ر یزار  الیعجم وف 
 یدتر ا لدن و قخصن عستوج.بر ا تجا  وروب اوج مفس ع ی  کدیج  و بر تب   راعو  سن کلن: ب لث  ص لبن ا س  

مفر سی  الیال(رسن  جا یت کرب  ع رام    تبس  و ا  تم  یاست  و مدست .بوست ر 4ا  تم  یاست  و وارب قج     عر
 .ا  تم  یاست  و  ت مت ا تی ت  ه ن  حسی   یدن

ت  بامی ا یر  ن ع رام 5ک  و  خیر.گفت  اگن  فرستی ت سن     بور  عل   ه  گفت   یبت رو  عرفن ک . رار رو   ت 
 س ت  جسر  اتت  خیاس  ان ک ر ینون 

 اگرع سرت  یاستن غیر ویقن اتت  خیاب و    بالسلی لرفتی م(ذسرم ان ک ر ینون 
 . لوجقی تجرسس ک  برلی  تجرسس عن قلیغ  ینربر باب یزبر ت  واکوی ع   رو  سوخ 

 . یرب قهرت   ی گفت  بر
 .بو ت  اتقهجا  قهرت
 وسژگن  وفن  یبت 

 ام یزت ات عل ن این 
 اتکجو   عل  بورار  جرست  یقت  یی ج و اتکجو   جت  یی ج

 و ارا 
 ات فو ور  ان  یجومن 

 ت  ل ال س  قن تجرسس باقتن 
 ا رس  کت  ن کن  یمج  و م   میسسوج  
  ت  کت   بر یرب ان  یب سعون  خر ی 

ت ر فقن اوج ت  منتن  یلن  یلن  ه  رو عرض  ینو .ایز  رو  ن  رالت بروغ م یج ایر امقج  ی(یچیموتیر ت  بوس
 .بروغتیر بر ی ب

 ک    اب  و الترا  رو رع ست کویج
 .مفر ارتب و اد ن  ر رارکویج4ع یارم  تبس    قیج و    عر

 . عصبن مدیج  یلن سعن  ینو  عصبیتیر کو  لیاستیر   قن
 .سیا  رو بر بو ت  ر  تف وت و تیسن بومفر بو  ر  ی(رس  و  یا ه تیر رو  ق سسن  ینو  کن  بیو  ثب ت بارسج س منسن 

 .واکوده  و اعت  ب  ن مفستیر رو  یسوخ  لیاستیر   قن
 بل ات وروب اسن النرسن  خیمیج اوج مفس ع ی   ندیج و می تع    س یتیر رو  رهرف کویج ت     ارا ی وارب 

 .دیج. یبتیر رو    اعت  ب  وفس مد ر بعیج 
 .    یب   یلن   ع قیر رالت و   ی ن  یب . یاظب  یا ه تیر   قیج ایر ات  یا ه    یبتیر سیا   ب(رس 

   فنر ینو  ات او   لبل ت یمن کرب  اسو   یدتر  یقدیر او ج  وی  ن ا لی  ند  و ات ع ن هرف  ح  ر  کربر.برعر 
 ن  یر گذقت.ا یجوار   بی  ق ل   ت ی  قج و  
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 20مورد 

 .بامد  م فرعو ی م  96   وروب   هر

بوست ر ا ی    ت  ص لبن و گزسوی استرس م یرسج ،ا ی سخت میست  را گزسوی بر  رم م  ت   عن تس ب 
  ی(رس  ک  ل  لج   قیج ، قید  سن سر  اهیع ت ع ی ن بسوین،

 .سن سر  سیا  بر  یرب  یبتیر  ی(رس  ، یلن رالتنبر یرب  ص لبهد      کن  یلن رالتن 
اوم یی  کن   میابم بر ن سک فرعو ی  س  ک رت  سیج بارر  راقیر ا تی تم ، نیقدتیر  و سب   قن ،نسرا    

تیدرت مرر ب تر ع ع   جومن ا بر مرر ، وارب  ص لبن قجسج    ع ن سی  الیا  نرسن کویج ،  یاستیج  دیویج 
 . عج  دیویج ا  تم   یرسج

  ی ن کن م رار مب قیج اگن اسو سن کن گفت ی رع ست کویج لت    بیلیج

  

 21 مورد 

سی .   رفت   ص لبن.بوست من   را ر    س سل نزقنن نرسیجر ا ی م رار مب قی  فقن  جو وتمی اد ن  
صصن  ص لبن ع ی   سیاالت  قیر   ی(رس  فقن   اس  فیر  ی  ر  رو بار  س  من     ی  مجار .سیاالت تخ

نیی ن  افت بست  را  قو  ت قخصیت بامی ا یت سعن کوی  هیر   لیم  جس  کن ام  ر سن س   ذعوتیر ات 
سوتیر  زرگ ترم.ات ل ت ع   بر ن سک استف بم کوی .ضر  ال  ل  لجس  اگن  ر یو قج   ی . یلن ل    ینو  

 .کوی  لرف تیر    ع  تو  ض مجاقتن   قن  ص لبن موجم ع .سیاالت الن     ع یلین فقن سعن
  

 : 22مورد 
  

سی  بوست ر عزسز  ا ی استرس مجاقتن   قی  سیاالقیر  یلن رالتن فقن  یخیار  بی  اقجر اعت  ب   مفس 
بارس ، سیاال    نرسیجر اس   یباو    اوج آسن  رآر  یخیمج   عج سیاالقی قروع  یدج عجفت ات  عل ن 

 ن کن  یمج  ان  یب،  س ئل روتو   ی، الن   ع ی  ایزاسن   اسوخ  عست و نرسیج عجفت ات این، آ رس  کت 
لخ   سن  عل   ی  ان وسژگن ع سن بارم سن بوست  ی  ان وسژگن ع سن بارم  دنل   االر بر  ه ر و یب 

ج واسن  و  بع  بارم این  دنلن   تی اسرار و یب بارم این  ر ر تقلیجت کین و...ا یجوار  ع تیر  بی  قی
 کویج  بی  ق 

  
  

 :23مورد 

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

   یبت رو  عرفن ک  و   ی ات کخ  آ ج   
  ان  بر ات قهرتیر 
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  ات   میابت   ی 
  نجر و   برت ان رر 
    عج ات کونیر ت  ل ال ان ر کرب  
  تفرس   یرب عی ت این  
 وست بار  اوج ت  ب   
  ی ن ترس  بوستت کین   
   ی ر امتخ   رقتن کج تر یت  عل  را اوج ی  کج  یب  
     کجو  رقتن ع  را  بل ات تر یت  عل  تب 
   االر اوج بر ج  را  ق     عل ن ل ضر  
   یا     نوخ م بر ج  ص لبن گر: ارا نوخ م بر ج ایر  ی ئو  من تن عست کن    اتقیر  بر مجار 

 ار تر یت  عل   ه یر س ب  ن برو بور
  اعل کت    یامجر عستن  آ رس  کت  ن کن  یمج  ان  یب  بر  یرب ان  یب  میسسوج  کن  یب 
   ن ان برسن  یدتر عی ن بار   ارا  
  عجفت ات  عل  قجر این 
  افن رت  ن کجو  لز  س  گروم مزبسک ترم  
  و   یل   ن سک لز  س  گروم عی ن  وج   ق  یا    :    تقرسب  آب  سی سن میست  و فنر م ن ک 

  

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

  جو   وجلییف اوج عوصر بارم  راستن رقتن ب یرست من    علی  تخر ن  یبم .1
 کت   کی ی   سع بت     کین  .2
 کت   آمجرم  سج     کین   .3
 لضرت عیسن و  یسن ان  یبر    عخزم ع   .4
 یاالتن ات اس  بست تس ب میست  فقن  را  اسون  جوم  ق مسن رتبن آورب  س  وا ع   یمج .س .5

  

 سواالت گروه سوم: سواالت روانشناسی بودن: 

  سک م   ن  یر سک  یب ک ر بار    ع    ن تیمن ان ک رع سن  نون  
  یعن  ن ک ر  بر  م رم راستن     عج فه یج  عجف ات اس  سیا   ی یت فرب  یبم عر ان فعل ع    تو

را  ن  وج  عربو سنن امج    یدتر   ن گیر  .   ی اگن   ن بر گیمن را    ع    ن  وج  س  ن    رغ
، بر تجرسس  بحث هی  ات     سعون تی فقن ات  ست  لرف تب  ولن اگن   ن سک باسرم    آر  ن س ت 

  ف  یدن.استف بم  ن کو  و .... عر کجو  ات گفتن ع تیر سک م رم اض
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 : 24مورد 

   سی  و تدنر ات  یلب  ی ت ر.ن رس   کن بوست   رفتن  یبمج  ص لبن اتقیر  یدتر بر  رم والست فقین نرسیجم 
 یبمج.البتن اولد  سن تست اعت  ب  ن مفس گرفتن  یبر اتقیر.سعون ع یر ا تجا  ک ر سن ل ت م   میس ام لیسن 

قی گ   ینون س  من  عج ع  بر  رم والست فقین نرسیجم  یبمج.  ی ات سنن اتقیر نرسیجم  یبر کن  بیو  هرف  یب
نرسیجم  یبمج والست فقین رو تیضی   جم کن فنر کو   یمجر ع یر  ی لب کت   بس  و تمجگن سی  برس والست 

مج بر فقین  را  ن سخ یسن ک فن   قن البتن اگن سن  یب  ع  مدیر  جس   ج میست.  ی بوست  گفتن  یب  جاو
آسن  رآر  ن فر  سج ا  نی  بر آمچن کن  ن تی م ت  قجم  ن  رب  ا یغ ک  اگن اوی  منون ام  ر رس لتت رو امخ   
مجاب  کن اس   یضیع اع یت والست رو  یرسیمن.هرف  ص لبن کووجم ع  کلن ات   یقی او جم  یب.ات اور 

 ینون اور  یچ رم ع  عوگ کربم  یب.!!!! ی ن سنن بوست  نرسیجم  یبر اگن کسن  ن رعبر فحی  جم ان ک ر 
 .گفت  ت  اگن  یی بومستیج اس   وج رو ع   ن  ی لب   ال اض فن کویج.   تدنر

  

 

  25مورد

سی     ن رس   بر  ص لبن تر یت  عل  قرکت کرب  ولن بامد  م مرفت  و ا س   کونیر  یج  سن سر  سیالتن 
سیاالتن بر  رم م  ت   عن و م  ت    عت و اسونن بر آمه  قرکت -وضی گرفت  کن ات    نرسیجمج اس   یب کن:هرت

سیا  بس ر  کن ات    نرسیجمج اس   یب کن اگر  -قرکت بر راع(ی  سن ع - ینو  س  من کن    ع  راستی را گفت 
ان س سته سن  سیا  بر  رم   اسونن تی -بامی آ یت   ن تی  ن اب ن و  ن الترا ن کوج تی اییر  ر یرب  ینون

و ایزا  بس ن -سیا  بر  رم اسونن ارا  یخ    عل   دن و اسونن ارا بر امتخ  ه ست تر یت  عل  رو تب - یر 
 .ا لی   اسو سن  یب کن میقت  بر ض    ج و وتر میز  یلن  ه   یب و  ن وتر    گیر بابر

 

 : 26مورد  

 .سی 
 .   ن رس    را   ص لبن تر یت  عل  رفت 

 ! ع سون اد   یب و  ج  رو نرسیج او  کن
  م  تی سن ات ق  یبر کن عر کجو  تی سن ت یون )روامدو سن  ع رف و...  سیا   ی(رسیجر و 1ت  آ   و 3 رللن  عج 

 .تی سن فر  عی ت  یزبر
 !اوج  صی یت  ی  و  جت رو   ی 

 ... رآر رو  ربار اوج آسن  خیر
 سرگر ن ع ت این 

   ن کن  یمج   تی  جرسن  یرفتن کت  خیمن کت    یخیمن  آ رس  کت
 تی  جرسن عضی  سیج و ان گروعه سن  یب    د رکتت 
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 تی برس ت واسن تحقی  ات ان  وبعن استف بم  ینرب  
 تر یت  عل ی امتخ   اوج تب   ارا  یخیا   عل   دن  رتبت 

 !!!!خج  کن  یر  آبرس  یمتیر!!!! واسن م  ت  یر   سخج  ع یدن  اس   سخج و نیی م  ت  س
 فنر ک  او   هرم  عل ن رفتن سر کیس!!!! )  سج م  سی   ت   ینرب ! تست   تس ر   یب!!! 

 !!!!فنرک   چن ع  سر کیس   هدیر برس  جم
وسی ق  عن  ی فت  چن ع  بارر لرف  یزم    سج  ن  چن ع    ی لن تذکر  یجاب !!! )بر ض     سج  ن  چن ع  

 م !!!! م  م  ینرب  من او
 تی ان  راس   ذعبن و سی سن   ل راع(ی  سن قرکت کرب   آ رس    ر کن رفتن ان  و سبتن  یب 

 !!!!را   یج   اوج   ر را  باب   ان امتخ   تن  یب  قو سو  ن رو م  م  ینو   س ت  هر را 
 بر   رم   رعبر و رئیس   هیر و  برگ ر و .... کن ان  یر  امتخ    ید  

لن  ه  ب ترا لت   ا بر سرقیر کو !!!! روت  کن    رفت  فقن    و سن مفر بس ن ا بر مجاقتی !!!! و سن ایز  ی
 ....ات    نرسیج ارا ا بر مجار  و

 ...بر  یرب لب س و لخ    ی(رس  کن ع یدن ع ی  هیر  و
بر  رم سن فیل  بوم ن س     عیارم بارس   فیل  ان  یبیون ! ) ه ن ع !!!     یلن و ت  یب تلیتسیر م یجسج  ات 

 سن ع چی  ایز  نرسیج!!!  یا ن مجاقت  فنر کرب   عیارم  یبیو !گفت االر ان فیل ه سن نخی  یدن  
 !!!   سن سر  سیا   سخرم! فرق کت   و  خلن!!! ع ب  س عن کن  یب و ان کرب 

 

 : 27مورد  

 .سی .    ن رس    را   ص لبن تر یت  عل  رفت 
ن   ل: اگن  عل  قج  و  جسر  جرسن    اس  کن رو  تجرسست  یب  یب النن اتت اسراب گرفت ان سیا  روامدو س

 ! ر یرب    ع    ینون 
 .رکعتن ک  ل  یخیمج  و تیضی   یجاب 4 ذعبن: م  ت رو   سج سن 

 غسل و م  ت   عن ان  یرسن 
    ان بع سن امس بار  و ان روت   یخیمن 

 اس  اوج ت   ر ر تقلیج 
 ن مظر  ر ر تقلیجت    رعبر فرق باقتن   قن کجو  رو ا را  ینون اگ

 !و   ل   ت یسن ع ن   سیاله  و  یا ه  رو ک  ل  یویقت 
 ن مظر    اس  سک روت رو  یخی    جا ت  دی  و هیر  لب س  (یقیج و هیر   یا   جسج کن اوم  بوست 

 !بارر
 ...لن  ی   یب   کن  ن   هر  جا ت  رب قج     اس  کن رتب   ی
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 :منابع 
 دانشجویان ایرانخبرنامه 

 استخدامایران 

 استخدامای 

 چطور

 میگنا

 سماتک

 های استخدامیسایت 

 های معتبر کشورخبرگزاری 

 و استخدامی آموزش و پرورش شرکت کننده در گزینشداوطلبان 

 ....و 

 

 و تنظیم : پی سی کنکورتهیه 
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