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 شرایط پذیرش تربیت معلم -1
 )معلم تربیت دانشگاه در نام ثبت ومیعم شرایط الف  
 تابعیت جمهوری اسالمی ایران. 
 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. 
 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. 
 داشتن سالمت کامل روانی، جسمانی و توانایی انجام وظایف محوله. 
 اشتن سابقه محکومیت جزائی یا کیفری مؤثرند. 
  عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و الكل و هر نوع مواد اعتیاداور. داشتن گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی

 (داوطلبان نظام آموزشی قدیم( یا متوسطه دوم )نظام آموزشی جدید

 
 

 )معلم تربیت دانشگاه در نام ثبت اختصاصی شرایط ب  
 و باالتر )در زیر گروه مربوط جهت مجاز شدن برای انتخاب رشته در گروه آزمایشی  ۶۵۰۰سب حداقل نمره علمی کل ک

 .مربوط در آزمون سراسری خواهد بود
 

 داشتن هیچ گونه رابطه استخدامی با تعهد خدمت دائم یا موقت به نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی، از ن
 .حصیل در دانشگاهآغاز تا پایان دوره ت

 
 

  در دوره متوسطه دوم  ۱۴، داشتن حداقل معدل کل ۱۸۲۱با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره
 .)معدل سه پایه اول، دوم و سوم ( برای پذیرش دانشجو، مالک عمل خواهد بود

 حداقل معدل کل، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت :تبصرہ. 
 

 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه )  ۲۲قانون مدیریت خدمات کشوری، داشتن حداکثر سن  ۴۳و  ۴۲اده با رعایت م
 به بعد دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی الزامی می باشد؛ (1/  ۷ /۱۳۷۶

  آن در آزمون ورودی  محاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه ای است که به استناد :۱تبصره
ثبت نام می کند، بنابراین تغییراتی که پس از ثبت نام در آزمون، در مدارک هویتی، به ویژه تاریخ تولد داوطلب به 

 .وجود آمده باشد معتبر نیست و در صورت پذیرفته شدن در آزمون، در هر مرحله ای، قبولی وی لغو خواهد شد
  ابق کاری و موارد دیگر، تحت هیچ شرایطی به سقف سنی داوطلب افزوده انجام خدمت سربازی و یا سو :۲تبصره

 .نمی شود
  حداکثر سن ورود به دانشگاه های مزبور، تحت هر شرایحلی تغییر نخواهد داشت :۳تبصره. 

 

 بومی بودن داوطلب در هریک از کد رشته ی محل های اعالم شده از سوی آموزش وپرورش 
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 ها محل رشته کدر هر در داوطلبان نبود بومی تعیین ها مالک (ج : 

در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی و دو سال آخر دبیرستان برای داوطلبان در یک بخش، شهر و یا  -1
 .استان باشد، داوطلب بومی آن بخش، شهر و استان تلقی می شود

خش، شهر و یا استان نباشد، بخش، شهر و استان در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر داوطلب در یک ب -2
 .محل تولد داوطلب به عنوان بخش، شهر و استان بومی وی در نظر گرفته می شود

داوطلبانی که سه سال آخر محل تحصیل را در خارج از کشور گذرانده اند، استان محل تولد، استان بومی اینگونه داوطلبان  -3
 .تلقي خواهد شد

ه سه سال آخر محل تحصیل را خارج از کشور گذرانده اند و همچنین استان تولد ایشان نیز خارج از کشور داوطلبانی ک -4
 بوده است، استان بومی این قبیل داوطلبان شهر تهران خواهد

در صورت وجود مجوز استخدامی ، محل صدور حکم استخدام ازمایشی همان بخش ، شهر و استان بومی داوطلب بوده  -5
ستون محل خدمت دفترچه ازمون درج شده است. مسئولیت ساماندهی و به کارگیری بعد از فراغت از تحصیل به عهده که در 

اداره کل استان خواهد بود. براین اساس تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار وایفای تعهد، تحت هر شرایط 
واده، فوت والدین وغیره ... ممنوع می باشد. تذکر: به موجب رای شماره اعم از تأهل، تجرد، بعد مسافت، تکفل، سرپرستی خان

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تعیین خدمت متعهدین خدمت پس از فراغت از  ۳۰/  ۵ /۱۳۹۷مورخ  ۱۳۴۴و  ۱۳۴۳
اره کل آموزش وپرورش تحصیل با آموزش وپرورش خواهد بود بنابراین در صورت عدم نیاز در محل مندرج در دفترچه آزمون، اد

 .استان مجاز به تعیین محل خدمت جدید در سطح استان خواهد بود

وقبل از آن که با استفاده از قانون آموزش  ۱۳۹۶دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی )ورودی سال   -6
ش وپرورش را انتخاب نمایند که قبل از شروع ثبت رایگان تحصیل می نمایند، در صورتی می توانند رشته های موردنیاز آموز

انصراف دایم خودر را به محل تحصیل اعالم نموده و فرم انصراف قطعی از تحصیل  ۲۵/  ۱۲/  ۱۳۹۷نام در آزمون حداکثر تاتارخ 
ود به ( راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری ور1دفترچه شماره ) ۶۵مندرج در صفحه ( ۳، مطابق فرم شماره )

 .دریافت نموده باشد در غیر این صورت مجاز نمی باشد ۱۳۹۸دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سال 

راهنمای ثبت نام و ( ۱دفترچه شماره )( ۴با توجه به توضیحات نحوه شرکت دانشجویان انصرافی مندرج در صفحه ) تبصرہ:
در دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  ۱۳۹۷ شرکت در آزمون سراسری ، داوطلبانی که در آزمون سراسری سال

پذیرفته شده اند در صورت انصراف از تحصیل و یا عدم ثبت نام در محل قبولی، مجاز به انتخاب کد رشته محل های دانشگاه 
 فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نمی باشند

 

 فرهنگیان دانشگاه یرشپذ و نام ثبت هنگام در مهم نکات و تذکرات (د   
سال نخواهد بود. به  ۵پذیرفته شدگان مکلفند در آغاز تحصیل خود به میزان دو برابر مدت تحصیل )حداقل آن کمتر از  -١

آموزش و پرورش تعهد خدمت محضری بسپارند که پس از دانش آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود، در محل 
زش و پرورش خدمت نمایند. تحصیل آنان در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید تعیین شده توسط وزارت آمو

سال دوره ۴مدت تحصیل دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت حداکثر.رجایی منوط به سپردن تعهد محضری می باشد
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سال  ۴ا حداکثر برای کارشناسی( آنان محسوب می شود. پرداخت حقوق کارآموزی در طول تحصیل تحت هر شرایطی، صرف
 .مجاز خواهد بود

اخذ تعد و استخدام و بکارگیری افراد، متناسب با رشته ها و نیازهای اعالم شده در هر استان و مشروط به حفظ شرایط  -۲
عدم جابه جایی برون »پذیرش، احراز شرایط و کسب صالحیت های حین تحصیل در دانشگاه و سپردن تعاد رسمی مبنی بر 

 .، خواهد بود«حداقل به مدت ده سال استانی،

عدم ثبت نام در محل قبولی تحت هر شرایطی ) حداکثر تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید بعد از اعالم قبولی از سوی  -۳
سازمان سنجش آموزش کشور(، به منزله انصراف و استنکاف از تحصیل تلقی شده و قبولی فرد "كان لم يكن " تلقی خواهد 

 .شد

حصیل دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شنید رجایی به صورت شبانه روزی می ت -۴
 .باشد

 .انتقال دانشجو به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و بالعکس ممنوع می باشد -۵

قانون متعهدین خدمت و با رعایت  ۴، به استناد مفاد ماده ادامه تحصیل متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش 6- 
و (  ۲۶/  ۱۲ /۱۳۹۳مورخ  ۲۰۶/۱۷۲شورای عالی اداری کشور به شماره ابالغی عدد  ۲/  ۱۲ /۱۳۹۳مورخ  ۱۷۱مصوبه جلسه 

قررات مربوط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق( و سایر خوابط و م ۲۴/  ۱۲/  ۱۳۹۳مورخ  ۱۷۰۰۶۱بخشنامه شماره 
صرفا در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش، در صورت موافقت با ادامه تحصیل و صدور فرم مربوطه از سوی اداره کل 

 .آموزش و پرورش محل خدمت، امکان پذیر خواهد بود

سابقه خدمت  شایان ذکر است جهت ادامه تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان، داشتن حداقل سه سال
قانون مدیریت خدمات  ۷۰و  ۶۰،  ۶۱آموزشی و یا اداری در آموزش و پرورش الزامی خواهد بود. تبصرہ: با توجه به مفاده ماده 

کشوری و ممنوعیت اعطای مأموریت آموزشی، ادامه تحصيل بعد از اشتغال به کار در مدارس، صرفا در خارج از ساعت اداری 
 .بود موظف، امکان پذیر خواهد

تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت انتخابی، تغییر دوره تحصیلی ، انتقال و جابه جایی در بین دانشگاه ها و بالعکس در  -۷
بدو ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود. ضمنا چنانچه دانشجویی تحت هر شرایطی در 

نیاز به خدمات آنان در آموزش و پرورش ، جذب و استخدام آنان امکان پذیر نخواهد  دوره کاردانی متوقف شود به علت عدم
 .بود

عدم اشتغال به تحصیل همزمان در هر یک از دوره های تحصیلی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر  -۸
 .دولتی در زمان ثبت نام ، شروع به تحصیل وحین تحصیل

های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که عنوان رشته آنها دبیری نمی باشد، ملزم به  پذیرفته شدگان رشته -۹
 .گذراندن دروس تربیتی هستند

از متقاضیان رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش که جزء معرفي شدگان چند برابر قرار گیرند در صورتی مصاحبه  -۱۰
و ضوابط مندرج در این دفترچه بوده و ویژگی های جسمانی آنان نیز توسط پزشک به عمل خواهد آمد که دارای شرایط 

معتمد واجد شرایط و سالمت روانی توسط روان شناس متخصص و معتمد آموزش و پرورش، صرفا در مهلت مقرر در زمان 
 .انجام مصاحبه مورد تایید قرار گیرد
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برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر مصاحبه از شرایط قانونی از مراحل آزمون سراسری  -۱۱
شهیدرجایی می باشد انجام مصاحبه تخصصی صرفا در مهلت مقرر مندرج در اطالعیه های اعالم شده از سوی سازمان سنجش 

 .پذیر نخواهد بود آموزش کشور امکان پذیر می باشد. انجام مصاحبه مجدد ویا تمدید مهلت اعالم شده به هیچ عنوان امکان

عدم حضور در مراحل انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صالحیت های عمومی، تحت هر شرایملی بعد از معرفی از سوی  -۱۲
سازمان سنجش آموزش کشور به منزله انصراف از رشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی 

 .خواهد شد

در واحدهای ( ۱شدگان پس از ثبت نام قطعی، توسط پردیس ها بر اساس جدول پیوست شماره  محل تحصیل پذیرفته -۱۳
 .تابعه )مراکز آموزش عالی( سطح استان تعیین خواهد شد

نشر برای تشکیل در پردیس محل قبولی نرسد، سازمان مرکزی دانشگاه  ۲۰کالس های که به حد نصاب الزم )حداقل  :۱تبصره 
خود نسبت به جابه جایی پذیرفته شدگان در سطح پردیس ها و کشور اقدام خواهد نمود. پذیرفته  فرهنگیان به تشخیص

 .شدگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت درغیر این صورت قبولی آنان" كان لم یکن تلقی خواهد شد

 .انتقال و جابه جایی در بین پردیس های دانشگاه فرهنگیان ممنوع می باشد :۲تبصره 

در پردیس های دانشگاه فرهنگیان برای رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره که گرایش فعالیت های پرورشی، اجرا می  -۱۴
 .گردد بعد از فراغت از تحصیل به عنوان" مربی امور تربیتی مدارس" بکار گیری خواهند شد

یی به صورت قطعی تلقی می گردد چنانچه در قبولی در رشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجا -۱۵
برخی از رشته های خاص دانشگاه های مزبور صالحیت های عمومی و اختصاصی داو حلب بعدا مورد تایید قرار بگیرد به 

قانونی متعهدین خدمت به وزارت آموزش و ( ۱دلیل تکمیل ظرفیت پذیرش ها ، عدم امکان ایجاد کالس، به استناد ماده )
 .رای پذیرش در رشنه جدید عدم نیاز برای آنان اعالم شده و ترتیب اثر داده نخواهد شدپرورش ب

چنانچه صالحیت های عمومی و تخصصی داوطلبی، پس از اعالم نتایج نهایی آزمون سراسری محرز گردد، حتی برای آن  -۱۶
مربوط، حداکثر تا قبل از شروع نیسمال  داوطلب ایجاد نمی کند. در عین حال در صورت وجود ظرفیت پذیرش در کدرشته محل

 .، امکان اقدام وجود خواهد داشت۱۳۹۸-۱۳۹۶دوم 

برخی از کدرشته محل های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت آزاد و شبانه بوده و پذیرش دانشجو و تحصیل  -۱۷
 .نمی کنددر این کدرشته محل ها، هیچ گونه حقی جنت استخدام در آموزش وپرورش ایجاد 

طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، در پایان دوره کارشناسی از دانشجو معلمان، ارزشیابی پایانی به عمل می آید  -۱۸
 .و بر اساس نتایج حاصله ، گواهی صالحیت حرفه ای در سطوح مختلف صادر می گردد

آن مشخص گردد که شرایط الزم را نداشته است در هر  چنانچه فردی با ارائه اطالعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب -۱۹
مرحله از ثبت نام، تحصيل و يا استخدام ازمایشی و فعلی، قبولی وی لغو می گردد و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت 

 .های ناشی از آن خواهد بود

صصی می باشد و در دفترچه آزمون در رشته های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که دارای چند گرایش یا زمینه تخ -۲۰
گرایش و زمینه تخصصی رشته، مشخص نشده است دانشگاه متناسب با نیاز آموزش و پرورش با در نظر گرفتن بومی بودن 
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در سایه خدمت و وضعیت علمی دانشجویان ، نسبت به تعیین گرایش و زمینه تخصصی اقدام خواهد کرد بعد از تعیین 
 .سط دانشگاه، تغییر گرایش و زمینه تخصصی تحت هر شرایلی مجاز نمی باشدگرایش و زمینه تخصصی تو

ر و تأیید گروه آموزشی متناسب ظمندرج در جداول رشته عمومی با ن است انتخاب دروس اختیاری از بین جدول دروس یهبدی
 ش وپرورش امکان پذیر خواهد بود.با نیاز آموز

به کار معلمان بعد از فراغت از تحصیل جهت تدریس در مدارس، مشروط به ادای صدور احکام کارگزینی و ابالغ اشتغال  -۲۱
سوگند معلمین و امضای سوگند نامه معلمی خواهد بود. متن امضاء سوگند نامه در پرونده دانشجو معلمان نگهداری می 

 .شود

کلیه داوطلبان متقاضی و  از سوی ۱۳۹۸مسئولیت رعایت شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون سراسری سال  -۲۲
 .همچنین مقررات نظام وخلیفه عمومی )داوطلبان ذكور در مراحل مختلف از مون مزبور، به عمده آنان خواهد بود

عالوه بر شرایما و ضوابط اختصاصی مذکور، رعایت شرایط عمومی و سایر ضوابط کلی آزمون مندرج در این دفترچه و یا  -۲۳
یه داوطلبان ملزم به رعایت آن بوده، الزامی است. شرایط و ضوابها مغایر با موارد فوق الذکر که در ، که کل(۱دفترچه شماره )
و یا اطالعیه های قبلی سازمان سنجش آموزش کشور برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید ( ۱دفترچه شماره )

 .رجایی( درج شده باشد لغو می گردد

 
اوطلب از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش جهت بررسی صالحیت های عمومی، معرفی د :۱نکته مهم 

اختصاصی و همچنین بررسی ویژگی های جسمانی به منزله قبولی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 
و پرورش، گزینش نهایی آنان، براساس  تلقی نمی گردد. در صورت تأیید صالحیت های افراد معرفی شده از سوی آموزش

نمرات علمی که در آزمون کتبی )کنکور( کسب نموده اند با در نظر گرفتن اولویت های انتخابی آنان، توسط سازمان سنجش 
 .آموزش کشور صورت خواهد گرفت

مجاز نشده اند در صورتیکه در  الزم به توضیح است داوطلبانی که بر اساس کارنامه نتایج اولیه در دوره روزانه :۲نکته مهم 
در آزمون عملی رشته آموزش تربیت بدنی شرکت نموده اند به آنان اجازه انتخاب رشته (  ۶/  ۵/  ۹۸و  ۵، ۴، ۳زمان مقرر )

محل های دوره روزانه، منحصرا در رشته آموزش تربیت بدنی داده شده است. این موضوع در کارنامه نتایج اولیه برای این 
ن مشخص گردیده است. لذا این دسته از داوطلبان در صورت پرداخت هزینه مربوط به عالقمندی به رشته های داوطلبا

دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی مجاز به انتخاب رشته محل های دوره روزانه منحصرا در رشته آموزش 
 .تربیت بدنی خواهند بود

 

 

  

. 
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 فرهنگیان دانشگاه جسمانی آمادگی و پزشکی معاینه شرایط (هـ  

برخورداری از سالمت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام و خليفه معلمی به استناد استناد بند -1
 ۴ /۲۳ -۸۸۳۸۳۴۴۱۷۸قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی ماده مزبور تصویب نامه شماره ( ۴۲)ز( ماده )

، ( ۹/  ۵/  ۱۳۹۷مورخ  ۱۳۱۲لت و با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری )موضوع دادنامه شماره هیأت دو ۱۳۸۹/
 :با تأیید پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش با مالک ها و معیارهای ذیل الزامی است

ات، به طور کامل و صحیح و نداشتن توانایی و مهارت گفتاری )توانایی رعایت مخارج تمام حروف و ادای کلمات و عبار 1-1
 (لکنت زبان به هر میزان

)قدرت دید هر چشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز، )حداقل ده بیستم(  قدرت بینایی -قدرت بینایی:  2-1
قابل درمان وربینی غیر د -ر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هردو چشم؛ ه -و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم( | 

ای رشته های آموزش کور رنگی بر -، شدید و غیر قابل درمان در هردو قرنیه؛  ضایعات وسیع -ونیستاگموس شدید هردو چشم؛ 
ابتدایی و رشته های گروه هنر و رشته هایی که شناخت رنگ و طیف نوری در آن ها ضروری می باشد ممنوع بوده و در بقیه 

 نایی در یک چشمنابی -رشته ها باالمانع است 

 ۳۰قدرت شنوایی: توانایی شنیدن صداها و اصوات معمولی، نداشتن نقص شنوایی، کم شنوایی داوطلب نباید بیش از  3-1
 :(دسی بل باشد

قتضیات هر استان و متناسب با وظایف شغل معلمی به تشخیص اداره کل آموزش وپرورش استان مبا توجه به  -قد، وزن: 4-1
حداقل  -بط و مقررات که در مرحله مصاحبه تخصصی و انجام معاینات پزشکی، مورد سنجش قرار می گیرد. مربوط، حطبق ضوا

قد الزم برای داوطلبان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم 
 .ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می باشد

غییر شکل مادرزادی یا اکتسابی اندام ها و نداشتن کراهت منظر در اثر سوختگی، سوانح با دیگر عوامل در صورت با ت 5-1
 قسمت های خالهری و نمایان بدن

 . نداشتن نقص عضو مشهود و موثر درانجام وظایف حرفه ای معلمی براساس تشخیص پزشک معتمد واجد شرایط 6-1

 -ه بیماری های قلبینارسایی کلی -آسم -سیروز کبدی  -ی مزمن و صعب العالج از قبیل دیابتعدم ابتال به بیماری ها 7-1
د مقاوم به درمان، تاالسمی ماژور و هرنوع کم خونی شدی -بیماری های خونی نظیر لوسمی  پارکینسون و -اسکروز آن پالک

 . جد شرایطبیماری شناخته شده موثر درانجام وظایف معلمی به تشخیص پزشک معتمد وا

 سایر موارد : بیماریهای که براساس تشخیص پزشک متعمد آموزش وپرورش مانع انجام وظایف حرفه ای باشد 8-1

احراز سالمت روانی براساس نظر روان شناس متخصص ومتعمد آموزش وپرورش دارای نظام روان شناسی از سازمان  9-1
 نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران

لطفا آخرین جزئیات شرایط پذیرش را فقط و فقط از طریق آخرین نسخه دفترچه انتخاب رشته و یا وجه مهم : ت 
 اطالعیه سازمان سنجش کسب کنید.
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 :  فرهنگیان دانشگاه مصاحبه برگزاری نحوه مهم نکات -2

 گروه مسئول عنوان هب گروه اعضای از یکی که است شرایط واجد افراد از نفر سه شامل کننده مصاحبه گروه 
 .شود می تعیین مصاحبه کننده

 
 آید می عمل به مصاحبه داوطلب، یک از فقط جلسه هر در. 

 
 است دقیقه ۴۰ حداکثر داوطلبه هر برای مصاحبه زمان مدت. 

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

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

 .شود می انجام پرورش و آموزش شرايط
 

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

 جشنواره مهارتی، و هنری فرهنگی، علمی، المپیادهای برگزیدگان مبتکران، مخترعان مهارتی، و علمی نخبگان 
 شد خواهند برخوردار پذیرش اولویت از انتخابیه محل رشته کد براساس برابر، علمی شرايط در خوارزمی
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 محاسبه قابل مصاحبه انجام در صرفا اختصاصی مصاحبه در اور امتیاز مدارک به مربوط امتیاز از مندی بهره 
 .گرفت نخواهد تعلق امتیازی جدید شده ارائه مدارک به مصاحبه زمان اتمام از بعد و است احتساب و

 
 مراجعه عمومی و اختصاصی مصاحبه مجری مرکز به شده تعیین مقرر مهلت در دلیل هر به که داوطلبي 

 .میشود محسوب غایب نشود، حاضر مصاحبه جلسه در یا و ننماید
 

 بود نخواهد پذیر امکان ایطیشر هیچ تحت مصاحبه برگزاری مقرر، مهلت اتمام از پس. 
 

 موجه غایبین از مصاحبه روز آخرین در تا نماید اتخاذ تدبیری است قادر صالحديد صورت در استاني ستاد 
 .آید عمل به مصاحبه داوطلبه مراجعه صورت در

 
 بود نخواهد پذیر امکان شرایطی هیچ تحت مصاحبه برگزاری مقرر، مهلت اتمام از پس. 

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

 .آید عمل به مصاحبه داوطلبه مراجعه صورت در
 

 بررسی و مصاحبه هزینه برای شده معرفی داوطلبان از هریک سراسریه آزمون های تعرفه جدول براساس 
 در که حسابی به تومان هزار ۳) ریال هزار سی و سيصد مبلغ فوق، موارد رعایت با صالحیتهای عمومی،

 تحویل مصاحبه مجری مرکز به را واریزی فیش اصل و نموده واریز شود، می اعالم اختصاصي مصاحبه زمان
 .نمایند
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 انسانی علوم و تربیتی علوم روانشناس، گر مصاحبه توسط داوطلبان ارزیابی های فرم از ای نمونه - 
 دقیقا این معیارها چگونه امتیاز گذاری می شوند پس خوب بهش توجه کنید : که بدانید زیر بسیار مهم استفرم 
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 فرهنگیان دانشگاه در پذیرش داوطلبان نهایی امتیازات مجموع برگه از ای نمونه -
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 روانشناسی عمومی مصاحبه و گزینش سواالت -3
 

 
 
از خودت بگو ؟-1  

معرفی بیوگرافی بسیار مهمم اسمت اول از هممه، معرفمی خمود را مثبمت و سماده نگمه داریمد و از صمحبت همای نمامربوط 

اجتنمماب کنیممد. بممرای مثممال، بیشممتر بممه جنبممه هممایی از زنممدگی شممغلی، عالقمنممدی همما، دسممتاوردها و تحصممیالت خممود 

 ..بپردازید که با منافع مورد نظر و مصاحبه کننده همخوانی دارند

وی چیزهایی متمرکز شوید که با شغل ممورد نظمر و نیمروی ممورد نیماز مصماحبه کننمده ارتبماط مسمتقیم دارنمد. در نظمر ر

داشته باشید که مصماحبه ، بیشمتر از آنکمه بمرای سمنجش هموش یما اسمتعداد و توانمایی همای شمما برگمزار شمود، بمرای 

 یابی کننداین است که مسئولین شرکت، همخوانی شما با یک شغل خاص را ارز 

 بزرگترین نقاط ضعف شما شامل چه مواردی است؟ -2
مممی دانممد چگونممه بممه ایممن سمموال پاسممخ دهممد؛ کممافی اسممت یممک ضممعف تئمموری را انتخمماب کممرده و  فممردیهممر 

 به یک نقطه قوت پنهان تبدیل کند. آن را با قدرت بیان
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یمما هممر چیممز دیگممری در ایممن قسمممت هممر حرفممی مممی زنیممد لطفمما جممواب شممما جملممه مممن فمموق العمماده هسممتم 

مممرتبط بمما ایممن جملممه نباشممد . یقینمما ممکممن اسممت ایممن قضممیه درسممت باشممد اممما ایممن پاسممخ معممموال ایممن طممرز 
 .فکر را به دنبال خواهد داشت که اصال واقعی نیست و خیلی مستحکم تر از ضعف داخلی است

ا بممه نحمموه درسممت میتوانیممد ایممن جملممه را بممه جملممه ی ) توجممه کممردن بممه جزئیممات و بدسممت آوردن چیممز همم
 .( تغییممممممممممر دهیممممممممممد کممممممممممه خیلممممممممممی هممممممممممم ضممممممممممعف بزرگممممممممممی نیسممممممممممت

 

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

ممفات ماننممد  ریممزبین، و دقیممق تفکممر،م و ونسممردخ بممرای پاسممخ بممه ایممن سمموال، اگممر قصممد داریممد فهرسممتی از ص 
ا خسممته نکنیممد زیممرا هممر شخصممی تممان رکننده نممام ببریممد، بهتممر اسممت خودرا بممرای مصمماحبه … و شممناسوقت
 .تواند درباره خودش چنین ادعایی داشته باشدمی

آییمد صمحبت کنیمد و همر کمدام را برای پاسخ به این سوال بهتر است دربماره سمه کماری کمه بمه خموبی از پسشمان برمی
هایتمان صمحبت ژهبا ذکر یک نمونمه توضمیح دهیمد. بمرای مثمال اگمر فمرد منظممی هسمتید، دربمارر نحموه ممدیریت پرو

 .هممممای مممممدیریت مممممالی خممممود بگوییممممدتان خمممموب اسممممت، بهتممممر اسممممت از مهارتکنیممممد. اگممممر ریاضممممی
 

 پنج سال دیگر خود را در چه موقعیتی می بینید؟  -4
پنج سال دیگه توکل به خدا درسم تموم شده و معلم شدم و تونستم برای سال اول معلم موفقی باشم و سعی می کنم در 

)البته این پاسخ پیشنهادی میباشد شما می توانید پاسخ مناسب .ه بتونم یکی از معلمان موفق منطقه بشم. مدت زمان کوتا
 دیگری را نیز بگویید(

 
 

 معلمی را انتخاب کنید؟ چرا می خواهید -5
رند،پس می در پاسخ به این سوال باید سعی کنید لحن صادقانه ای داشته باشید تا مصاحبه کننده ها بتونند از شما بپذی

  : که ییدتوانید بگو
 

،چون فکر دارم به این رشته و کامال دغدغه آموزش به دانش آموزان را دارمای زیادی به معلمی عالقه : 1پاسخ پیشنهادی 
می کنم مدرسه به معنای واقعی می تواند خانه دوم هر دانش آموزی باشد که به تعلیم و تربیت دانش آموزان و کشف و 

  به نظرم فقط با عملی کردن این دغدغه میتونیم به آینده کشورمون امیدوار باشیم،ها کمک کندرشد استعداد
 

: به معلمی عالقه زیادی دارم و آدم صبوری هستم و میتونم به رشد و پرورش دانش آموزان و جامعه م  2پاسخ پیشنهادی 
 کمک کنم.
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 ؟مدیر مدرسه دچار مشکل بشید چیکار می کنید اگر با -6
مدیر و معلم هم ممکنه پیش بیاد،به نظرم بهتره در جلساتی  اختالف نظر بین آدم ها یه چیز طبیعی هستش و در مورد

و همفکری  از نظرات سایر مسئوالن و معلمان هم استفاده می کنیم که به مشکالت و اختالف نظرها رو رفع کنیم ومحترمانه 
 تصمیم مناسبی برسیم.

 
 توضیح بیشتری بدید :در صورتی که خواستد 

 سعی می کنیم مشکل رو به عهده شورای مدرسه بگذاریم و در هر صورت تابع تصمیم شورای مدرسه و اداره خواهیم بود.
 
 
 به نظر خودتان دیگران شما را چگونه توصیف می کنند  -7

که می خواهم را به دست می  از نظر دیگران فرد سخت کوشی هستم و آن چهاین رو باید دیگران بگن؛ ولی فکر می کنم 
آورم. اگر بگویم کاری را انجام می دهم، اینکار را می کنم. اگر به کسی قول دهم که کمکش می کنم اینکار را خواهم کرد. 
 .مطمئن نیستم که همه از من خوششان بیاید اما همه می دانند که می توانند روی حرف من حساب کنند

 .ال پاسخ داداز این بهتر نمی شود به این سو
 
 
 دوست دارید خارج از ساعات کاری چه فعالیت هایی انجام دهید؟  -8

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

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

 
 

 ؟(آیا شما سوالی داریدکه در پایان مصاحبه از شما بپرسند که )احتمال دارد  - 9

همیشممه یممک سمموال بممرای پرسممیدن داشممته باشممید زیممرا ممکممن اسممت ایممن آخممرین شممانس شممما بممرای اشمماره 
وجود نیامممده اسممت. همچنممین بممه بخشممی از کممار باشممد کممه فرصممت صممحبت دربممارر آن در طممول مصمماحبه بممه

 .گوینمممممدبرشممممان دربممممماره عملکردتممممان در طمممممول مصمممماحبه را توانیممممد از آنهممممما بخواهیممممد کمممممه نظمی
کننده در طممول مصمماحبه بممه آن اشمماره ای ایممن اسممت کممه یکممی از مممواردی کممه مصمماحبهیممک حرکممت حرفممه

کممرده اسممت را یممادآوری کنیممد و از او بخواهیممد کمممی بیشممتر دربمماره آن توضممیح دهممد. ایممن کممار نممه تنهمما شممما 
کنمممد کمممه در طمممول مصممماحبه بممما دقمممت بمممه کننده ثابمممت میاحبهدهمممد، بلکمممه بمممه مصمممرا عالقمنمممد نشمممان می

 .ایدهایش گوش دادهصحبت
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 چه می کنید؟؟؟ اگه وارد کالس بشید بهتون بخندن -10
گه بچه ها بخندن معلم با لبخند دليل خندشون رو ميپرسه و از اين خنده براي ارتباط بهتر و دوستي با دانش اموزانش استفاده ميكنه ا -

هميشه بايد در  و معلم عصباني بشه به شماتت دانش اموزان اضافه ميشه براي همين بايد با زبان خودشون با اونها رفتار كرد اگه
 تدريس دانش اموزان رو مشاركت داد

 
 اوقات فراغت خود را چگونه سپری می کنید؟ -11
ارت و قسمتی را نیز صرف خواندن کتاب و آخر هفته را نیز در می توانید بگویید که روزهای هفته را در کالس آموزشی و یا یادگیری مه 

 کنار خانواده به دیدن فیلم یا گردش می گذرانید
 

 
 ؟آخرین کتابی که خوانده اید چی بود؟ ،خالصه آن را بگویید؟ نام نویسنده را بگویید -12
را ندارید کافی است در اینترنت جستجو کنید و خالصه آن را نیز  حتما سعی کنید کتاب مناسبی را به یاد داشته باشید حتی اگر فرصت خواندن آن)

 (از نام نویسنده و سال انتشار آن را کسب کنید ببینید و اطالعات کافی
 

  ی دادن هدیه از طرف شاگردان به معلمان چیست؟نظر شما درباره -13
فکر می کنم دیدن موفقیت دانش آموزانم با ارزش تر از هدیه ای باشد.و  من شغلم رو با عشق انجام میدم و انتظار هدیه از دانش آموزان ندارم  

 
 اگر دانش آموز شما را مورد تمسخر قرار داد چکار می کنید؟ -14
 آموزان چه بوده است؟العمل شما با این دانشاید؟عکسآموزان عصبانی شدههای دانشآیا تاکنون از شیطنت -14

اگر ادامه دار باشه سعی  دهم وها نمره منفی میادبی شود به آنهاست، ولی اگر منجر به بیاقتضای سن آن حدی شیطنت دانش آموزان تا که به نظرم

از مدیر مدرسه بخواهم جلسه ای با حضور والدین دانش آموز برگزار شود تا مشکل رو می کنم دانش آموز را به مشاور مدرسه معرفی کنم و هم چنین 

 ادی می باشد،اگر خودتان پاسخی پیدا نکردید می توانید از آن استفاده کنید(بررسی کنیم.)پاسخ پیشنه

 هایی باید داشته باشد؟آموز خوب چه ویژگیهایی داشته باشد؟ از نظر شما دانشبه نظر شما، معلم خوب باید چه ویژگی -15
دهد؛ و دانش آموز خوب هم ها درس میکه با عشق به بچهبهترین ویژگی برای یک معلم، صبور بودن است و یک معلم خوب، یک دوست است؛ کسی 

)پاسخ پیشنهادی می باشد،اگر  .آموزد، اکتفا نکندکسی است که به کالس درس احترام بگذارد و همت عالی داشته باشد و به آنچه که در کالس می
 خودتان پاسخی پیدا نکردید می توانید از آن استفاده کنید(

 

 دهید؟العملی نشان میی درس بپرسید و بلد نباشد، چه عکساگر از دانش آموز  -16
ها اگر درس نخوانده باشند، در طول سال یک بار فرصت دارند كه گیرم و بچهامتحان می و یا شفاهی معمواًل هر جلسه، به صورت کتبی

از آن  ،اگر خودتان پاسخی پیدا نکردید می توانید.)پاسخ پیشنهادی می باشدکنمپوشی میقبل از کالس با من صحبت کنند و برای بار اول، چشم

 .استفاده کنید(

 معلمی کار سختی است؟ -17

مسلمًا هر کاری سختی مختص به خودش را دارد و معلمی هم مستثنا نیست، اما به نظر من کار معلمی سخت نیست بلکه یک کار جدی 
ید به نیازهای دانش آموزان واکنش نشان دهیم، بلکه باید پاسخ در است و کار جدی هم همیشه تعهدآور است، در این کار نه تنها با

 .)پاسخ پیشنهادی می باشد،اگر خودتان پاسخی پیدا نکردید می توانید از آن استفاده کنید( .خوری نیز برایشان داشته باشیم
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 ؟شما معلم خوب و بد چه کسانی هستند  به نظر -18

معلم خوب معلمی است که نیاز مخاطب را بشناسد و به اصطالح مخاطب شناسی بداند، معلم یک معلم خوب داریم و یک معلم بهتر. 
کند، پس ای قابل فهم برای دانش آموزش مهیا میتر کسی است که عالوه بر نیازشناسی و مخاطب شناسی، پاسخی مناسب با شیوهخوب

چرا که معلمی یعنی تعلیم دهندگی، مصداق بارز این موضوع شهید  گویم،کسی که خارج از این دو دسته بندی باشد، من به آن معلم نمی
 )پاسخ پیشنهادی می باشد،اگر خودتان پاسخی پیدا نکردید می توانید از آن استفاده کنید(مرتضی مطهری هستند 

 

 اگر هزينه بخوایین از دانش اموز بگيرين يا كالس اضافه براي دانش اموز با چه كساني مطرح ميكنيد؟  -20

 .هماهنگ ميكنم بعد در جلسه اوليا و مربيان مطرح ميكنم مدرسه اول با مدير

 

 نظرتون در مورد تنبیه دانش آموزان چیه ؟ یا اگر نیاز باشه دانش آموز رو تنبیه می کنید؟ )مقصود تنبیه فیزیکی( -21

اونها بهره بگيره بهترين راه  ر تدريس ازبدترين و معكوس ترين جواب رو ميده اگه معلم با دانش اموز دوست باشه و د فیزیکی تنبيه
هستش و اگر به هر دلیل دانش آموز هم بی ادبی کنه باید با صحبت باهاش و استفاده از مشاور مدرسه و صحبت با والدین دانش آموز 

 رو به کالس درس برگردونیم. )پاسخ پیشنهادی(

 

 بهترین شغل شما چیه ؟ -22

چرا که آینده و زیر بنای یک کشور وابسته به سیستم آموزشی است که معلمان به عنوان خط مقدم  به نظر من بهترین شغلی معلمی است
 )پاسخ پیشنهادی( این وظیفه رو بر عهده دارند و به سهم خودم میخوام در آینده کشورم سهمیم باشم.

 

 تهاجم فرهنگی رو چطور برای بچه ها توضیح میدی؟-23

چطور هشت سال جنگ شد که با توپ وتانک نتونستند دشمنا مارو شکست بدن بعد از اون مدل اول از جنگ سخت شروع میکنم که 
لحه رو ببینی بهت حمله سا جنگش شون رو عوض کردن که بهش میگن جنگ نرم,حاال چرا نرم,چون بدون سره وصدا بدون اینکه دشمن و

حجابی,ارایش,ماهواره,دوستی با جنس مخالف,از یه طرفی خوبی میکنه,حملشم این طوره,ممکنه بدی ها رو برات خوب جلوه بده مثل بی 
 .رو برات بد نشون میده,میگه چادر بده,حیا بده,تواین تهاجم با فکرت کار دارن میخان فکرتو مثل خودشون کنن که بتونن شکستت بدن

 )پاسخ پیشنهادی(

 
 راضی نباشه چیکار میکنی؟ بعدش گفت اگه یه اردوی خارج استان مجبورشی شاگردات روببری,همسرت -24

قبل ازمون با همسرم صحبت کردم درمورد شرایط معلمی,اینکه شاید مجبورشم یکی دوماه برم شهر دیگه برای اموزشا ودوره ها که راضی 
 )پاسخ پیشنهادی( .بودن,امااحیانا اگه نارضی بودن چون ادم منطقی هستند با صحبت کردن راضی میشن 
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 ؟بهت حقوق ندن راضی میشی استخدام بشی؟ وگفتن که دولت گفته تا چند سال حقوق ندیمگه تا چند سال ا -24

میام,چون عالوه براینکه ، اما اگه ازم بخان بدون حقوق بیام  یم،همه میدون و با کمبود بودجه هست کشور در وضعیت سختی هستاینکه 
دیروز بشه وباید معلم بشم باید رو خودم کار کنم که امروزم بهتراز من به بچه هاچیزی یاد میدم اونا هم به من چیزی یاد میدن,وقتی 

 )پاسخ پیشنهادی( .مطالعم زیاد بشه

 

 ریس بهتر در مدرسه به نظرت میرسه؟چه راهکاری برای تد -25

 .رو بیشتر کنیمفعالیت های گروهی و اونا رو هم درگیر کنیم و هم چنین  سعی می کنم دانش آموزان رو بیشتر در تدریس مشارکت بدیم
 )پاسخ پیشنهادی(

 

 جه به کمبود امکانات در مدارس چگونه تدریس خواهید کرد؟با تو -26

)پاسخ  سعی می کنیم از امکانات موجود به بهترین شکل استفاده کنیم و شیوه های تدریس رو نیز با توجه به امکانات مناسب سازی کنیم.
 پیشنهادی(

 

 کنی؟ می چیکار-نبودی دبل را آموزی دانش سوال گرا -27

عده ای اما شرایطی پیش می آید که معلم پاسخ سوال خاصی رو نمی دونه،  .سوال کردن بچه ها دلیل بر فهم و هوشمندی آنان است
 حق با آنان است می به نظرم ولی عده دیگری که کنهاعتراف  دمی گویند برای آنکه شخصیت علمی معلم لطمه نبیند نباید به ناتوانی خو

گویند: وقتی معلم چیزی را نمی داند با کمال صراحت باید اقرار کند که نمی داند و بگوید در فرصت های بعدی شاید بتواند پاسخگو باشد 
هرگاه انسان چیزی را نمی داند حتما باید از اظهار نظر درباره آن خودداری کند و این  :همان طور که پیشوایان دینی توصیه می کنند که و

 . ع نشانه ای از ایمان راستین استامتنا

 

 ؟کالس شما شلوغ بود و همکاران کالسهای کناری اعتراض کردند، شما چه عکس العملی نشان می دهید اگر -82

باید از همکاران مان عذرخواهی کنیم و از دانش آموزان بخواهیم که آرام باشند و شرایط را درک کنند و در هنگام تدریس همان طور که 
 )پاسخ پیشنهادی( خواهیم کسی مزاحم ما باشد ما هم نباید مزاحم تمرکز دیگران شویم و باید به حقوق همدیگر احترام بگذاریم.نمی 

 

 ؟کالس شما شلوغ بود و همکاران کالسهای کناری اعتراض کردند، شما چه عکس العملی نشان می دهید اگر -82

پس از ورود به کالس با نام و یاد خدا شروع می کنم و خودم رو  مدرسه نیز من همانند دانش آموزان ذوق و شوق زیادی دارم و اولروز 
 م معرفی می کنم،و از آن ها نیز می خواهم خود را معرفی کنند.به دانش آموزان
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 سایر سواالت روانشناسی که احتمال پرسیدن آن ها زیاد است :
 دهی؟ می انجام کاری چه اینترنت روی؟با می اینترنت آیا .1
 شناسی؟ می را مفیدی سایتهای چه .2

ورزشی از سایت هایی همچون تبیان ،باشگاه خبرنگاران جوان و  و پزشکی آموزشی علمیمطالب  کردن چک ی :سایت پیشنهاد
  تبیان و ایسنا

 تا حاال سابقه چه فعالیت های اجتماعی رو داشتید؟ .3
یادتان باشد کار در مقطع ابتدایی نیز بسیار با ارزش است پس نسبت به آن  دبیرستان؟ یا باشی تداییاب معلم داری دوست .4

  عالقه نشان دهید.
 قبول معلم تربیت ی رشته با همراه را ها رشته آن از یکی شما اگر زدی؟حال معلم تربیت های رشته از باالتر را هایی رشته چه .5

 ت  انتخاب اولتان باشد؟ سعی کنید همیشه اولویکنی می انتخاب را یک کدام شوی
 داری؟ مذهبی و فرهنگی های فعالیت چه .6
 ؟ نه یا روید می ندازندبیا دور جای به تحصیل اتمام از بعد شما اگر .7
 چرا؟ و نبوده جالبی معلم شما نظر از معلمانتان از یک کدام .8
 بود؟ چگونه معلمان با شما رفتار .9

 اید؟ شده عصبانی حال به تا ایا .10
  چیست؟ کنید می کالس به رفتن رد که کاری اولین .11
 دارد؟ را مشکالتی چه معلمی شغل .12
 چرا؟ و دارید؟ دوست را مدرسه معلمان از یک کدام .13
 دارید؟ سیگاری نیستید؟دوستان هستید؟چرا سیگاری .14
 میدهید؟ انجام برخوردی چه او با کشد می سیگار دوستتان دیدید اگر .15

 
 
 

 :تکنیک های نشستن رو به روی مصاحبه گر

 در بزنید ،اجازه بگیرید و وارد شویدابتدا  .1
 با لبخند وارد شوید .2
 بنشینید سپس اجازه بگیرید .3
 ه دهید.صاف بنشینید و به پشت تکی .4
 .با هر سه مصاحبه گر تماس چشمی کامل داشته باشید .5
 صدای رسا صحبت کنید.بلند و با  .6
 .زیاد تکان نخورید .7
 .توی حرف مصاحبه گر نپرید .8
به هیچ وجه قیافه اخمو نگیرید و عصبانی نشوید و حتی اگر عصبی هم شده اید صبور باشید و حرکتی از خود بروز  .9

 ندهید
 .د سوال را تکرار کندرست گوش کنید و نگویی .10
 در حین مصاحبه با موهاتون ور نرید! .11
 ارتباط چشمی برقرار کنید و گاهی در حین بحثی سرتان را به نشانه تایید تکان دهید. .12
 .از پاسخ های بلند و گزافه گویی بپرهیزید .13
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 سواالت احکام و عقیدتی -4

 
 والیت فقیه و احکام 

 : قلی اثبات والیت فقیهدالیل ع
 . 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

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

 
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

ایل 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 مس
 . با دشمنان داشته باشد

 
یامبر و ه( والیت بر اموال و نفوس مردم از شــنون ربوبیت الهی اســت و تنها با ادن خداوند متعال مشــروعیت می یابد و این حا از جانن خداوند به پ

صوم محرومند خ ست و در زمانی که مردم از وجود رهبر مع شده ا ست که امامان داده  ست داده ا صلح از دیگران ا سی که ا داوند متعال اجرای آنرا به ک
 . 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 

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

 :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 

 
 :مجتهد راههای شناخت

 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

 توجه مهم : 

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

این رابطه مسنولیتی نمی پذیریم.و در اطمینان حاصل کنید  و یامنابع دیگر نسبت به آن آشنایان و اطرافیان  
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 :منابع اجتهاد

 نت)روایات پیامبر و امامان معصوم (س –قران  –اجماع  –عقل 

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

 :فروع دین

 بریت-تولی -نهی از منکر –مربه معروف ا–جهاد –خمس –زکات -وزهر–ج ح–ده مورد است: نماز  

 :صول دینا

ست(  ست : توحید )خداوند عالم یکتا ست و ظلم و عدل )صفت کم -پنج مورد ا صی منزه ا ست و از هر نق صفات کمال را دارا ست و خداوند تمام  ال ا
ساس راهنمایی داردو بدین جهت راهنمایی ها از ن -بدی نمی کند( ست و اح صدد تقرب به خدا ست و در سان خداجو ا جنس بوت)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
 .ه کتاب آسمانی دارند(حضرت محمد )پیامبرانی ک-حضرت عیسی–حضرت موسی -ابراهیم حضرت-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
 ۳۷۷٫۴۱۹وجن و نیم یا  ب مطلا)آبی که مضاف نباشد( که به پنج قسم است : کر)هر بعد ظرف سهآ–چیزی بگیرند( آب مضاف )آبی که آن را از 

 شته باشد(جاری)آبی که از زمین بجوشد و جریان دا-اهچ-ارانب-لیل)آبی که از زمین نجوشد و از کر کمتر است(ق–کیلوگرم( 

 :انواع نجاسات
رق ع-رفته می شودو به آن آبجو گفته میشود(فقاع)از جو گ-شراب-کافر-خوک-سگ-خون-مردار-منی-دفوع(غائط)م-یازده مورد است: بول)ادرار(

 شترنجاست خوار

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

 غائن شدن مسلمان-ستبراء حیوان نجاستخوارا-ن نجاستبرطرفشدن عی-دیگرپاک شود( 

 :شرایط صحیح وضو

ظـرف آب وضـو -بـاح باشـدظـرف آب وضـو م-وضـو مبـاح باشد)غصـبی نباشـد( آب وضـو و محـل-مطلـا باشـد-سیزده چیز است : آب وضـو پـاک
نجـام فرمـان اصـد قربـت باشـد )بـرای بق-قـت بـرای وضـو و نمـاز کـافی باشـدو-عضاء وضو موقـع شسـتن و مسـح پـاک باشـدا-طال و نقره نباشد

سـتعمال ا-خـود انسـان انجـام دهـد اعمـال وضـو را-شـت سـرهم انجـام شـودکارهـای وضـو پ-صـحیح انجـام شـود وضو به ترتیـن-خداوند عالم(
 .ر اعضاء وضو مانعی برای رسیدن آب نباشدد-آب برای او ضرر نداشته باشد

  :چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت
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یاقسـم خـورده اگـر نذریاعهد-نـه خـداطـواف واجـن خا-رامـوش شـدهفسـجده و تشـهد -برای نمازهـای واجـن بغیـر نمـاز میـتست: شش مورد ا
 .ب کشیدن قران نجس شده یا بیرون آوردن آن از مستراحآ-گر نذرکرده جایی از بدن بخط قران برساندا-باشد که وضو بگیرد

 

 

 
 :مبطالت وضو

ست:بول س-روده و باد معده-غائط-هفت مورد ا شنودخوابیکه بوا شم نبیند و گوش ن ستیو چ-طه آن چ یزهاییکه عقل را از بین می بردمانند دیوانگی و م
 .ن باید غسل کردآکاریکه برای -استحاضه زنان-بیهوشی

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

 
 :انواع غسل

 عه زیر آب رود(ارتماسی)یکدف-طرف چپ(-طرف راست-سرو گردنترتیبی) 

 
 :غسل میت

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

 
 :کفن میت

ن ممکن یراهن)سر شانه تا نصف ساق پا(سرتاسری)بقدری که بستن دو سر آپ-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

 .و انگشت بزرگ پاهای میت کافور بمالنددسر -رزانوهاس-ف دستهاک-بعد از غسل واجن است میت را حنوط کنند یعنی به پیشانی

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

ظرفی که  غیر از آب یا-لباسش نجس است و آب به اندازه پاک کردن است کسیکه بدن یا-رف برسد خانواده از تشنگی بمیرنداگر آب به مص-خود بترسد
 .ماز به قضا می رودن وقت بقدری تنگ است که-استعمال آن حرام است آب یا ظرف نباشد

 
 :چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است

 خته مثل آجر و کوزهگل پ -سنگ-لوخک–ریگ -خاک

 
 :دستور تیمم

شیدن کف دست چپ ک-ست به تمام پیشانی که از محل رویش موی سر تا ابروهادکشیدن هر دو -ت به چیزهاییکه صحیح استزدن کف دو دس-نیت
 .از آن کشیدن کف دست راست بتمام پشت دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد
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 :نماز
 :نمازهای واجن

-ا)دو رکعتی(طواف خانه خد-ر(میت)پنج تکبی-(آیات)دو رکعت -رکعت( ۴عشاء-رکعت ۳مغرب-رکعت ۴عصر-رکعت ۴ظهر-رکعت ۲نمازهای یومیه)صبح
 .می شودمازی که بواسطه نذر و قسم و عهد واجن ن-نماز قضای پدر و مادر بر پسر بزرگتر

 
 :شرایط لباس نمازگزار

گر نمازگزار مرد است لباس او ابریشم خالص و طال بافت ا-ز حیوان حرام گوشت نباشدا-ار نباشداز اجزاء مرد-مباح باشد-شش شرط دارد:پاک باشد
 .نباشد

 
 :شرایط مکان نمازگزار

شد شدبی حر -مباح با شد-کت با شد و مکان نمازگزا-سقف آن کوتاه نبا شد که رطوبت آن به بدن یا لباس ر نجس نبا ست بگونه ای تر نبا یا اگر نجس ا
 .ای پیشانی نمازگزار از جای زانوهای او بیش از چهار انگشت بسته بلندتر نباشدج-نمازگزار برسد ولی محل پیشانی باید حتما پاک باشد

 
 :واجبات نماز

واالت)پی در پی بودن اجزاء م-ترتین-سالم-شهدت-دکر-رائتق-جودس–کوعر -ل نماز(ام )اهلل اکبردراوتکبیره االحر-قیام)ایستادن(–یازده تاست :نیت
 .نماز(

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

 :مبطالت نماز

یزی که وضو را باطل می کند پیش چدر بین نماز -نمازگزار در بین نماز از بین برود)بفهمد مکانش غصبی است( دوازده مورد است:یکی از شرطهای نماز و
ستها را روی-آید سخنی بگویدع-شت بقبله یا انحراف از جهت قبله کندپ-مین بگویدبعد از حمد آ-هم بگذارد د صدا بخندد-مدا کلمه ای یا  رای ب-عمدا با 

 .م یا زیاد شودارکان نماز ک-خوردن و آشامیدن-وا پریدن(ه –ورت نماز بهم بخورد)دست زدن ص-گریدکار دنیا عمدا با صدا ب

 :شکیات نماز

 
 :شکهای باطل

ر د-ر نماز چهار رکعتی شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشترد-در شماره رکعتهای نماز سه رکعتی–هشت مورد است:در شماره رکعتهای نماز دو رکعتی 
ش یا ششک بین سه و -نج یا دو و بیشتر از پنجپشک بین دو و -رکعتی پیش از تمام شدن سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده یا بیشترنماز چهار 

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

 
 :کهایی که نباید اعتنا کندش

ماره رکعتهای نمازدر صورتیکه شک امام در ش-کثیرالشک-وقت نماز بعد از گذشتن-مازنبعد از سالم -شش مورد است :در چیزی که محل آن گذشته است
 ر نمازهای مستحبید -ک ماموم در صورتیکه امام شماره رکعتهای آنرا بداندش-ماموم شماره آنها را بداند
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 :ی صحیحشکها

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

بعد از سر برداشتن از سجده دوم شک کنـد دو رکعـت خوانـده یـا سـه رکعـت کـه بنـا را بـر سـه گذاشـته و یـک رکعـت دیگـر مـی خوانـد و بعـد از 
 نماز یک رکعت احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد

یـاط ایسـتاده و و چهار بعد از سر برداشتن از سـجده دوم بایـد بنـا را بـر چهـار گذاشـته و تمـام کنـد و بعـد از نمـاز دو رکعـت نمـاز احتشک بین د -
 بجا آورد

ک بین دو و سه و چهـار بعـد از سـر برداشـتن از سـجده دوم کـه بنـا را بـر چهـار گذاشـته و بعـد از نمـاز دو رکعـت احتیـاط ایسـتاده و بعـد دو ش -
ت نشسته بجـا آورد .)اگـر بعـد از سـجده اول یـا پـیش از سربرداشـتن از سـجده دوم یکـی از ایـن سـه شـک پـیش آیـد میتوانـد نمـاز را رهـا رکع

 کند و دوباره بخواند(

ن ک بـیشـ–هار و پنج بعد از سـر برداشـتن از سـجده دوم کـه بنـا را بـر چهـار گذاشـته و تمـام کنـد و بعـد دو سـجده سـهو بجـا آورد شک بین چ -
 سه 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 بخواند

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

 ل ایستاده که باید بنشیند و تمام کند و دو رکعت احتیاط ایستاده بجا آوردشک بین سه و پنج در حا -

 ه و چهار و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تمام کند و بعد دو رکعت احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته بجا آوردشک بین س -

 . جده سهو بجا آوردک بین پنج و شش در حال ایستاده که باید بنشیند و تمام کند و دو سش – 

 :نماز احتیاط

بعد از سالم فورا نیت کرده و تکبیر بگویـد و حمـد را خوانـده بـه رکـوع رود و دو سـجده نمایـد اگـر یـک رکعـت اسـت تشـهد و سـالم بگویـد ولـی 
د و بایـد آهسـته اگر دو رکعت است بعـد از سـجدتین یـک رکعـت دیگـر خوانـده و تشـهد و سـالم مـی گویـد .)نمـاز احتیـاط سـوره و قنـوت نـدار

 خوانده شود(

 
 :سجده سهو

رکعتـی  در نمـاز چهـار-رامـوش کنـدیـک سـجده را ف-برای سه چیز بعد از سالم انسان بایـد دو سـجده سـهو نمایـد :در بـین نمـاز سـهوا حـرف بزنـد
ورد :در جائیکـه کـه در جاهاییکـه احتیـاط واجـن اسـت سـجده سـهو بجـا آ )–بعد از سجده دوم شک کنـد چهـار رکعـت خوانـده یـا پـنج رکعـت 

تشـهد را فرامـوش کنـد اولقضـای تشـهد فرامـوش شـده را انجـام مـی دهـد و بعـد سـالم داده و سـجده سـهو –نباید را سالم دهد سهوا سالم دهد
 .انجام می دهد (. احتیاط مستحن است برای نشستن و ایستادن بی جا بلکه برای هر زیادی و نقصی در نماز سجده سهو بجا آورد

 
 :نجام سجده سهونحوه ا

 لیک ایهابعد 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
تشهد و  ورود و دکر بگوید و بنشیند  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

 .سالم دهد
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 :نماز مسافر

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

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

 داشته استاز اول مسافرت قصد هشت فرسخ را  – 

 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 -

جـا بماندبقـدری دور شـود کـه دیـوار شـهر ه حد تـرخص برسـد یعنـی از وطـنش یـا جـایی کـه قصـد کـرده ده روز در آنب-غل او مسافرت نباشدش – 
 .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  -الل زادهح-ادلع-یعه دوازده امامیش-اقلع–بالغ 

 
 :شرایط نماز جماعت

 ایگاه امام از جایگاه مامومین باالتر نباشدج-نایستدماموم از امام جلوتر  -

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

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

 .از امامگفتن تکبیره االحرام ماموم بعد  -

 
 :نماز جمعه

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

 .جمعه و چهار ماموم (

 
 :موارد واجن شدن نماز آیات

 .عد و برق و وزیدن بادهای زرد و سرخ و سیاه در صورتی که بیشتر مردم بترسندر-سوف)خورشید گرفتگی(ک-سوف )ماه گرفتگی(خ-زلزله

 
 :دستور نماز آیات

و رکعت است در هـر رکعـت پـنج رکـوع دارد و انسـان بعـد از نیـت تکبیـر بگویـد و یـک حمـد و سـوره بخوانـد بـاز بـه رکـوع رود و بعـد از بلنـد د
شدن دوباره حمد و سوره بخوانـد و بـه رکـوع رود تـا بعـد رکـوع پـنجم دو سـجده نمایـد و برخیـزد و رکعـت دوم را بخوانـد و تشـهد داده و سـالم 
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بجــای حمــد و ســوره یــک ســوره را پــنج قســمت کــرده و بعــد از حمــد اول قســمت اول ســوره خوانــده شــده و برکــوع رود و  دهــد .) مــی شــود
قسمت دوم سوره را خوانده و برکـوع رود و همـین طـور تـا رکـوع پـنجم تمـام شـود و دو سـجده نمایـد و ماننـد رکعـت اول رکعـت دوم را بخوانـد 

 و تشهد و سالم دهد (

 
 :نماز عید

بیر ن نماز 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 تککه هما
ــجدتین را بجا آورده و برخیزد و در رکعت د بعد از حمد  ومبگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تکبیر گفته و به رکوع رود و س

ء و لهم اهل الکبریاو 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 شن

ک رکعت به نیت نافله ی –و رکعت به نیت نافله شفع د -نیازده رکعت است: هشت رکعت بصورت چهار تا دو رکعتی مانند نماز صبح با نیت نافله ش
 .وتر

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

 
 :نماز وحشت

ه مرتبه درشن 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 د
 .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 

 
 :وزه : نه مورد استمبطالت ر

رساندن -دا و پیغمبر و امامان معصومیندروغ بستن بخ-ستمناء)انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون بیاید(ا-جماع)نزدیکی(-خوردن و آشامیدن
 .قی کردن)استفراغ(-روان ماله کردن با چیزهایا-اقیماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا ادان صبحب-رو بردن تمام سر در آبف-غبار غلیظ به حلا

 
 :کفاره روزه

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

 
 :روزه های حرام

 . شـدروزه عید فطر و قربان حرام اسـت و روزی را که انسـان نمی داند آخر شـعبان اسـت یا اول رمضـان اگر بنیت اول رمضـان روزه بگیرد حرام می با
سفر کاری را که مواردی که انسان اگر چه روزه نیست مستحن است از کارهایی که رو زه 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 شـود-وب شـودمریضـی که بعدازظهر خ -که روزه را باطل می کند انجام داده باشـد
 .رمضان مسلمان شود

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

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

 :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
سن  شود: منفعت ک صاب آن –واجن می  صاب آن -قال معمولی طال(مث ۱۵مثقال معمولی نقره یا  ۱۰۵معدن)ن ست(هگنج)ن صاب معدن ا مال -مان ن

صاحن مال حرام و مقدارش را نداند( ست می آید)قیمت آن به ج-حالل مخلوط به حرام)اگر  صی یعنی فرو رفتن در دریا بد سطه غوا  ۱۸واهری که بوا
 .سلمان بخردر دمی از مزمینی که کاف-غنیمت جنگی-نخود طال برسد(

 
 خمس برای بعضی مورد الزم نیست:

 هریه ای که زن می گیردم-اگر غیر از کسن مالی بدست آورد مانند چیزی به او ببخشند 

 ارثی که به انسان می رسد-

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

 .عقیده ندارداز کافر یا کسیکه به دادن خمس  -

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

-ستن دانه های انگور(کشمش)هنگام ب-رد یا قرمز شدن(خرما)هنگام ز-انه(دجو)وقت بستن -چیز واجن است: گندم)وقت بستن دانه(برای نه  :زکات
 ورتی که یازده ماه مالک آن باشد(صگوسفند.) در -گاو-ترش-قره)سکه خورده باشد(ن-طال)سکه خورده باشد(

 

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

بن ا-یعنی کاری که منفعت عمومی دارد فی سبیل اهلل-می تواند قرض خود را بدهدبدهکاری که ن-خریداری بنده ها و آزاد کردن آنها-کمک می کنند
 .السبیل یعنی کسی که در راه مانده است
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 سواالت سیاسی -5

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

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

 
 :ویژگیهای قانون اساسی

اختار عــالی ســازمان قــوای ســ-نیــان اصــول بنیــادین نظــام )خــدای یکتــا(ب -ومــت)مثال جمهــوری اســالمی(تعــیین شــکل حک-کلــی بــودن مقــررات
سـاوی حقـوق ملـت م -عـیین حقـوق و آزادیهـای افـراد )آزادی تـوام بـا مسـنولیت در برابـر خـدات-قضـائیه(–مجریـه  –مقننـه  حاکم بر کشـور)قوه

 ایران در برابر قانون و حمایت یکسان قانون (

 
 :روشهای انتخاب رهبر

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

حراز و تعیین رهبر توســط خبرگان رهبری) درباره همه فقهای واجد شــرایط بررســی و مشــورت می کنند و اعلم ترین به احکام و موضــوعات فقهی و ا -
 مسائل سیاسی و اجتماعی و دارای مقبولیت عامه تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند (

 :شرایط رهبری

ی الزم )باید عادل باشد تا ظلم را از غیر عدالت و تقوا-صالحیت علمی الزم برای افتاء در ابواب مختلفه فقه)توانایی استخراج احکام اسالم از منابع فقهی(
شرافیت و آگاهی کامل به شرایط و ینش صحیح سیاسی و اجتماعی )اب-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(تدبیر )توانا-او سائل و م بله با شجاعت)در مقا-یی برای حل م
 .رهبری )توانایی جسمانی است( درت کافی برایق-دیریت)علم اداره امور و قدرت مدیریت را داشته باشد(م-تهدیدات و قدرت نمایی های دشمنان(

 
 :وظایف و اختیارات رهبر

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

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
 –شورای اسالمی 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

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

 . علوم شود از قبل برخی از خصوصیات را نداشته استم –صوصیات رهبری را از دست دهد خ یکی از شرایط و –ناتوان در انجام وظایف قانونی خود 

 

 
 :وظایف دولت
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قـف خـود بــرای خـدمت بـه مــردم و و –پاسـداری از قـانون اساســی  –پاسـداری از نظـام جمهــوری اسـالمی  –پاسـداری از مـذهن رسـمی کشــور 
ــن و اخــالق  ــرویج دی ــدالت  وپشــتیبانی از حــا  –اعــتالی کشــور و ت ــت ارضــی  –گســترش ع اســتعانت از خــدا در  –حراســت از مرزهــا و تمامی

جلــوگیری از ربــا  –پاســخگو بــودن در مقابــل ملــت و رهبــر و مجلــس  –پیــروی از پیــامبر و ائمــه اطهــار در نگهــداری از امانــت  –انجــام وظــایف 
 – دن امکان اشتغال و کاررفراهم ک –اسداری از حقوق زنان و حمایت از آنان پ –خواری و رشوه و اختالس 

 
 :خصوصیات رئیس جمهور

ایرانـی االصـل  –سال و حا انتخـاب یکبـار دیگـر توسـط مـردم و دومـین مقـام عـالی کشـور( رجـال مـذهبی و سیاسـی  ۴)توسط مردم و به مدت 
عتقـد م –هـوری اسـالمی ایـران معتقـد بـه مبـانی جم –مـومن  –امانـت و تقـوی  –ارای حسـن سـابقه د – مـدیر و مـدبر -دارای تابعیت ایـران –

 به مذهن رسمی کشور

 
 :وظایف و اختیارات رئیس جمهور

مضاء قراردادهای بین ا –سنولیت اقدامات وزیران در مقابل مجلس م –نصن و عزل وزیران  –ریاست هیات وزیران  –مسنولیت اجرای قانون اساسی 
 –ریاست شورای انقالب فرهنگی  –ریاست شورای عالی امنیت ملی  –فرای سایر کشورها اعتبارنامه های س اعزام سفیران به خارج و دریافت –المللی 

امضاء  –تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه های بدون وزیر برای مدت سه ماه  –مسنولیت اجرای فرمان رهبری در زمینه بازنگری در قانون اساسی 
 ه غیر علنی مجلسدرخواست تشکیل جلس –یشنهاد توقف انتخابات پ –پرسی پیشنهاد همه  –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 ،تغیی شرایط ا شور در  ضروری ک ر خطوط مرزی،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  –یا کمک بالعوض،فروش یا انتقال به غیر نفایسی که منحصر نباشند( خارجی باشد، قرض یا استقراض 

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 
 .مام امور کشور(تحقیا و تفحص در ت

 
 :زمان تعویا انتخابات مجلس

 انتایید شورای نگهب –صوین سه چهارم نمایندگان ت –یشنهاد رئیس جمهور پ –بروز جنگ و اشغال بخشی از کشور 

 
 :شورای نگهبان

ورایی بـه نـام شـورای به منظور پاسداری از احکـام اسـالمی و قـانون اساسـی از نظـر عـدم مغـایرت مصـوبات مجلـس شـورای اسـالمی بـا آنهـا شـ
نگهبان )شش نفر توسط رهبـر بصـورت مسـتقل و شـش نفـر توسـط مجلـس شـورای اسـالمی بـا معرفـی قـوه قضـائیه بـه مـدت شـش سـال( بـا 
دوازده نفر که ، شش نفر آنهـا از فقهـای عـادل و آگـاه بـه مقتضـیات زمـان و مسـائل روز کـه توسـط رهبـر انتخـاب مـی شـوند و شـش نفـر دیگـر 

رشته های مختلـف حقـوقی از میـان حقوقـدانان مسـلمانی کـه بـه وسـیله رئـیس قـوه قضـائیه بـه مجلـس شـورای اسـالمی معرفـی حقوقدان در 
 .می شوند و با رای مجلس انتخاب می شوند

 

 
 :وظایف شورای نگهبان
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ریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی و قوانین و مقررات موضوعه کشور با احکام اسالمی با اکث
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  ۵مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر به مدت )توسط رهبری یک 
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

شروع احیای حقو – سترش عدل و آزادیهای م سن اجرای قوانین  –ق عامه و گ شف جرم ،تعقین و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای  –نظارت بر ح ک
 قدام مناسن برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمینا –حدود و مقررات مدون جزایی اسالم 

 
 :وظایف رئیس قوه قضائیه

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

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

 
 :سازمان و ارگانهای زیر نظر قوه قضائیه

توطنه  –توهین به مقام بنیان گذار و مقام معظم رهبری  –دادســراها و دادگاهها)کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افســادفی االرض 
س س سلحانه ،ترور و تخرین مو سی به نفع اجانن  –ات بمنظور مقابله با نظام علیه نظام یا اقدام م سو  – –جرایم مربوط به موادمخدر و قاچاق  –جا

ا ب –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)رســیدگی به تصــمیمات و اقدامات  –ود و انتخاب مجدد بالمانع اســت( ســال انتخاب می شــ ۵مشــورت قضــات 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 ضایی  –سازمان بازر سلح یرنسازمان ق شور س –ازمان زندانها و اقدامات امنیتی و تربیتی س –وهای م سناد و امالک ک  –ازمان ثبت ا

 سازمان پزشکی قانونی

 
 :وظایف شورای عالی امنیت ملی

ی و ماهنگی فعالیتهای سیاسی ، اطالعاتی،اجتماعی،فرهنگه –اسداری از انقالب اسالمی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی پ –تامین منافع ملی 
تعیین  –بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی  –اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی 

 . سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین 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  –ست رئیس جمهور( روسای قوای سه گانه )به ریا
 . سن مورد وزیر مربوطه و عالی ترین مقام ارتش و سپاهح –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  –میان مجلس و شورای نگهبان  حل اختالف
صوین مصوبات شورای ت –نتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری ا –یا اصالح یا تتمیم قانون اساسی به رهبر 

 بریموقت ره

 
 : اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
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)رئیس مجمع توسط رهبـر انتخـاب مـی شـود ( اعضـای ثابـت : رئـیس جمهـور ،رئـیس مجلـس ،رئـیس قـوه قضـائیه ،فقهـای شـورای نگهبـان و 
 . عضـــای موقـــت : وزیـــر یـــا وزرایـــی کـــه موضـــوع مـــورد بحـــث بـــه حـــوزه وظـــایف آنهاســـتا -افـــراد معرفـــی شـــده توســـط رهبـــر

 ۸۶سـال انتخـاب مـی شـوند و تعدادشـان فعـال  ۸گـان رهبـری متشـکل از فقیـه هـای واجـد شـرایط و توسـط مـردم و بمـدت وظایف مجلس خبر 
ضــویت پــنج نفــر از اعضــای مجلــس خبرگــان در شــورای بــازنگری ع –زل رهبــر عــ –ظــارت بــر رهبــری ن –تعــیین رهبــر …( نفراســت بــا ریاســت 

 قانون اساسی

 
 :ترکین شورای بازنگری قانون اساسی

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

 
 :غیر قابل تغییر استمواردی که 

داره امور ا –الیت امر و امامت امت و –جمهوری بودن حکومت  –اهداف جمهوری اسالمی  –پایه های ایمانی  –محتوای مربوط به اسالمی بودن نظام 
 دین و مذهن رسمی –کشور با اتکاء به آرای عمومی 

 
 :اسامی چند مرجع تقلید

 ”و بفرماییدلیست اسامی را بر حسن زمان و سال جستج“

 
 : اسامی اعضای شورای نگهبان

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

 
 : اسامی وزراء

 ”لیست اسامی را بر حسن زمان و سال جستجو بفرمایید“
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 اطالعات و دانستنی های مهم دینی -6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .استزبان فارسی نیز ترجمه شده

ها است که به باور شیعیان از طرف پیامبر اسالم و ائمه ام سال و ماه و روزای از دعاها، مناجات، زیارات، اعمال مخصوصه ایمجموعه مفاتیح الجنان:
 .استشیعیان صادر شده و توسط شیخ عباس قمی جمع آوری و تدوین شده

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

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

ند را شیعه و اختالف افتاد. از آن تاریخ کسانی که به دستور پیامبر مبنی بر جانشینی ]امیرالمومنین علی[ اطاعت کردند و از علی و پسرانش پیروی کرد
از شیعیان بوده و با استناد به کتب معتبر اهل سنت ثابت  خلیفه قبل از علی ]ابابکر، عمر، عثمان[ را اهل تسنن ]سنت[ خواندند. عالمه امینی ۳پیروان 

 خلیفه قبل ۳کردند که واقعه غدیر اتفاق افتاده و والیت مسلمین بعد از رسول خدا بر عهده علی بوده و نه 
حاُراألنوار از بزرگترین منابحار األنوار الجامعة لُدرر اخبار االئمة االطهار یا بهب بحاراالنوار: ان عربی به تألیف عالمه مجلسی ع حدیث در تشیع به زباختصار ب 

 .هجری( است ۱۰۳۷-۱۱۱۰)

 
است. سال این کتاب را گردآوری کرده ۲۰اثر ثقةاالسالم کلینی است. وی در مدت  ترین و معتبرترین کتب حدیثی شیعهیکی از مهم کتاب الکافی:

 :باشدموضوع این کتاب حدیث است که در سه بخش می
 ل روایات اعتقادیاصول، شام

 فروع، حاوی روایات فقهی
 روضه، شامل احادیث متفرقه

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

 . معروف است
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طالب، امام اول شیعیان و خلیفه چهارم از خلفای راشدین در نگاه اهل ها( علی ابن ابیرزهای )حکمتها و اندها، نامهای از خطبهمجموعه البالغه:نهج

البالغه عنوانی است که سید رضی البالغه، ابوالحسن محمد بن حسین موسوی معروف به سید رضی و شریف رضی است. نهجسنت است.گردآورنده نهج
 .استطالب برگزیدهار علی بن ابیها، و کلمات کوتاه و قصا و عهدنامههها و مواعظ، نامهبرای منتخبی از خطبه
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 مناسبتهای تاریخی -7

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

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

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

اهنر و روز مبارزه ب شهریور روز شهادت رجایی و ۸ –شهریور آغاز هفته دولت  ۲ –مرداد کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه  ۲۸ –آزادگان به میهن اسالمی 
 ۲۰ –شهریور وفات آیت اله طالقانی اولین امام جمعه تهران  ۱۹ –شهریور و گشتار جمعی از مردم بدست ماموران شاه  ۱۷شهریور قیام  ۱۷ –با تروریسم 

ر شهادت آیت اله اشرفی اصفهانی مه ۲۳ –آغاز جنگ تحمیلی و آغاز هفته دفاع مقدس  شهریور ۳۱ –شهریور شهادت آیت اله مدنی دومین شهید محراب 
آبان روز تسخیر النه جاسوسی و روز مبارزه با استکبار جهانی  ۱۳ –آبان شهادت آیت اله قاضی طباطبایی اولین شهید محراب  ۱۰ –پنجمین شهید محراب 

آذر روز دانشجو  ۱۶ –وز تصویب قانون اساسی آذر ر ۱۲ –یت اله مدرس و روز مجلس آذر شهادت آ ۱۰ –آذر روز بسیج مستضعفان  ۵ –و روز دانش آموز 
دی  ۱۹ –ت و میثاق با رهبری دی روز بصیر ۹ –ی سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی د ۷ –آذر شهادت آیت اله دستغیب سومین شهید محراب  ۲۰ –

 ۲۹ –قالب اسالمی و سقوط نظام شاهنشاهی بهمن پیروزی ان ۲۲ –مام به میهن ابهمن بازگشت  ۱۲ –دی شهادت امیرکبیر  ۲۰ –قیام خونین مردم قم 
اسفند روز ملی شدن  ۲۹ – اسفند روز درختکاری ۱۵ –اسفند روز احسان و نیکوکاری  ۱۴ –بهمن قیام مردم تبریز بمناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم 

  . صنعت نفت
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 سواالت مصاحبه عقیدتی سیاسی با جواب نمونه-8

 امام ۱۲حضرت محمد و حضرت فاطمه و م را نام ببرید؟ چهارده معصو -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

 حمزه عموی پیامبرامام حسین وسید الشهید لقن چه کسی بود؟  (۵

 دراحدقبرحمزه درکجا وجود دارد؟  (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 مذهن کدامند؟  (۹

 دشمنان خدا را گویند بیزاری ازری چیست؟ تب (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

 را باال برد وگفت هرکسی که من سرپرست وموالی اوهستم علی هم موال وهم سرپرست اوهستپیامبردست علی آیه 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

 ن پنبه کاشته می شد وباغی بود که پیامبر ازیکی ازجنگها به غنیمت گرفته بودارثیه حضرت فاطمه که درآن سرزمیفدک 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

 ابوطالنحضرت علی که بود؟ نام پدر (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

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

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

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

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

 امبرتا امام پنجمازپیازیاران 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

 لوداع درسال دهم هجرتحجه احدیث 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

 آوردام البنی بود وابوالفضل را بدنیا 

 قبرستان بقیعقبرام البنی در کجاست؟  (۳۷

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

 فرستاد که لشگر ابرهه را نابود کرد

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

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

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

 هزار ۱۲۴چند پیغمبرداریم؟  (۴۲

 پیامبر ۲۷قرآن آمده است؟  اسم چند پیامبر در (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

 ه برای مبارزه ونبرد با پیامبرهم پیمان شدندگروهی ازقریش کاحزاب چه گروهی بودنند؟  (۴۷

 ؟ امیرالمومنینلقن امام علی)ع( چیست (۴۸

 مجتبیلقن امام حسن)ع( چیست؟  (۴۹

 سیدالشهدا لقن امام حسین)ع( چیست؟ (۵۰

 سجادلقن امام زین العابدین)ع( چیست؟  (۵۱

 باقرالعلوملقن امام محمد باقر)ع( چیست؟  (۵۲

 )ع( چیست؟لقن امام جعفرصادق (۵۳

 لقن امام موسی کاظم)ع( چیست؟ (۵۴

 لقن امام رضا)ع( چیست؟ (۵۵

 امام جوادلقن امام تقی)ع( چیست؟  (۵۶

 امام هادی لقن امام نقی)ع( چیست؟ (۵۷

 کیلومتر ۳۶چند فرسخ ازشهردورشویم نمازشکسته است؟  (۵۸

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

 شعبان روزوالدت ابوالفضل ۴نباز چه روزی است؟ روز جا (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 ت رقیه درواقعه کربال چند ساله بود؟حضر (۶۵

 نمازوامربه معروف ونهی ازمنکرهدف ازواقعه کربالچه بود؟  (۶۶

احتیاط واجن 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  -۱که درنمازخواندن مستحن است رانام ببرید؟  مواردی (۶۸

 داشته باشد

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

 شک درنمازجماعت -ب

 که محل به جاآوردنش گذشته است شک درچیزهایی -ج

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

رکعتی شک کند باید  ۴داد نمازاگردرتع -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

ازاحتیاط بخواند تا یقین کند نمازرا درست انجام بیشترگذارده ونمازرا تمام می کند ممکن است کمتردرست باشد به تعداد رکعتهای که نمازنخوانده نم

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 

گذاشته وبعد دورکعت نمازاحتیاط ایستاده وبعد دورکعت  ۴بربنا  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 

 

اید بعد بدرحالت نشیته  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 واجن است؟ 

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

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

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

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

 وم نمازرا طوری بگوید که امام بشنودمأم

 

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

 

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

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

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

ده وسپس تشهد تکبیرپنجم را گفته ورکوع ودوسجده ودررکعت دوم چهارتکبیردارد بعد ازهرتکبیریک قنوت دارد سپس بعد ازتکبیرچهارم رکوع ودوسج

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

 

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

 

د وبعد ازتکبیروخواندن حمد آیه های یک سوره را به پنج قسمت دورکعت است ودرهررکعت پنج رکوع دار 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 واجن است این نمازرا بخواند

 

اررکعتی خوانده کسی که یک نمازچه -۳بعد ازنمازبفهمد نمازش باطل بوده  -۲وقت نمازگذشته باشد  -۱ود؟ نمازقضا درچه مواردی خوانده می ش (۷۹

 ونمیداند ظهربوده یا عصریا عشاء

 

 وغیره -۳نمازغفیله  -۲نمازشن  -۱ چندتا ازنمازهای مستحن را نام ببرید؟ (۸۰

 

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

 استمنا ماندن برجنابت -۶قی کردن 

 

 روزه به سبن نذرواجن -۴قضای پدربرپسربزرگتر  -۳روزه های قضا  -۲روزه ماه رمضان  -۱روزهای واجن کدامنند؟  (۸۲

 که فرزند سبن ادیت پدرومادرشود وپدرومادراونهی کرده باشند عید فطر، روزه مستحبیروزه های حرام؟  (۸۳

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

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

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

 کامل بگیرد ونمازرا کامل بخواند

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

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

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

وزه ربه حدی که روزه باطل میشود حا خوردن روزه را ندارد واگراین کارکرد باید کفاره بدهد، واگرازسفربرگشت اگربعد ازظهررسید  را بشکند وقبل رسیدن

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

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

 

 خوانداگربرای پیدا کردن قبله راهی وجود نداشت باید به هرچهارطرف نمازاحکام قبله؟  (۹۱

 در اینترنت جستجو کنیدرئیس نظام تشخیص مصلحت؟  (۹۲

 در اینترنت جستجو کنیدرئیس قوه مجریه؟  (۹۳

 آقای صادق الریجانیرئیس قوه قضائیه؟  (۹۴

 در اینترنت جستجو کنیدرئیس قوه مقنعه؟  (۹۵

 در اینترنت جستجو کنیدسخنگوی هنیت دولت؟  (۹۶

 نیددر اینترنت جستجو کوزیرارشاد؟  (۹۷

 در اینترنت جستجو کنید وزیرآموزش وپرورش؟ (۹۸

 در اینترنت جستجو کنیدوزیراطالعات؟  (۹۹

 در اینترنت جستجو کنیدوزیرجهاد گشاورزی؟  (۱۰۰

 در اینترنت جستجو کنیدوزیر ارتباطات و فناوری اطالعات؟  (۱۰۱

 در اینترنت جستجو کنیدوزیر اقتصاد ؟  (۱۰۲

 ر اینترنت جستجو کنیددوزیر امور خارجه ؟  (۱۰۳

 در اینترنت جستجو کنید؟  صنعتوزرات  (۱۰۴

 در اینترنت جستجو کنیدوزارت بهداشت ؟  (۱۰۵

 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 کنیدیر راهو ترابری ؟ وز  (۱۰۹

 در اینترنت جستجو کنید وزیر رفاه ؟ (۱۱۰

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

 در اینترنت جستجو کنیدوزیرکار؟  (۱۱۳

 در اینترنت جستجو کنیدوزیرکشور؟  (۱۱۴

 در اینترنت جستجو کنیدوزیرمسکن ؟  (۱۱۵

 در اینترنت جستجو کنیدنفت ؟ وزیر (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 امحراب چه کسی بود؟ اولین شهید  (۱۲۵

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

 دسقین… 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 بیستماجتماعی اصل چندم قانون اساسی است؟ سازمان تامین  (۱۳۰

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

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

 برسرچاههای بدرجنگ بدردرکجا اتفاق افتاد؟  (۱۳۳

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

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

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

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

 (رود

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

 نفر ۲۷۳مجلس خبرگان چند نفرنند؟  (۱۳۹

 

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

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

 الفضل و حربن یزیدعلی اصغر، علی اکبر، ابواسامی مهم شهدای کربال؟  (۱۴۲

 خالفت بالفضل معصوم بعد ازپیامبر امامت یعنی چه؟ (۱۴۳

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

 پسرحضرت علی وام البنین وبرادرامام حسینابوالفضل که بود؟  (۱۴۵

 پسرامام حسنحضرت قاسم که بود؟  (۱۴۶

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

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

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

 ندصلح بین کفارومسلمانان که هیچ کدام حا جنگ بین هم را ندارصلح حدیبیه؟  (۱۵۰

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

 شبهای نزول قرآنشبهای قدرچه شبهائی است؟  (۱۵۲

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

 نهج البالغهه سخنان امام علی درچه کتابی جنع آوری شده است؟ مجموع (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

 بزرگترین بقره وکوچکترین کوثربزرگترین وکوچکترین سوره قرآن چیست؟  (۰۱۶

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

 ال اگرچوب نجس شد وچوب را آتش زد وتبدیل به خاکسترآن خاکسترپاک استماهیت یک چیزعوض شود مث 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 (۹۱۶

 مطهری… روز معلم وشهادت ااردیبهشت؟  ۱۲ (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 (۷۶۱

 اربعین حسینیصفر؟  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

 ۵۹۸ه پذیرش قطعنام ۶۷سال تیر؟  ۲۷ (۱۸۲

 اولین نمازجمعهمرداد؟  ۵ (۱۸۳

 آتش بس رسمی بین ایران وعراقمرداد؟  ۲۷ (۱۸۴

 هفته دولتشهریور؟  ۲ (۱۸۵
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 شهادت دکتررجائی وباهنرشهریور؟  ۸ (۱۸۶

 والدت حضرت زیننجمادی الثانی؟  ۵ (۱۸۷

 جمعه خونین تهرانشهریور؟  ۱۷ (۱۸۸

 دفاع مقدسحمله عراق به ایران وآغازهفته شهریور؟  ۳۱ (۱۸۹

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

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

 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 ۱۰وفات حضرت خدیجه؟  (۱۹۵

 رجن 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

 وحدت حوزه ودانشگاهآدر؟  ۲۷ (۲۰۲

 فرارشاه معدومدی ؟  ۲۶ (۲۰۳

 عید غدیراول شوال؟  (۲۰۴

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

 ۵۷پیروزی انقالب سال بهمن ؟  ۲۲ (۲۰۶

 روزملی شدن صنعت نفتاسفند ؟  ۲۹ (۲۰۷

 

 درنجف بدست ابن ملجم مرادیبه شهادت رسید؟  امام علی به دست چه کسی (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

 ولید بن عبدالملکهشام بن الملک وبدستورامام سجاد به دست چه کسی به شهادت رسید؟  (۳۰۳

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

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

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

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

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

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

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

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

 واجن

رساندن جایی ازبدن به خط قرآن، اسم خداومستحن واحتیاط واجن اسم پیامبران وحضرت کارهای که درجنن انجام دادنش حرام است؟  (۳۱۵

 جم، علا، فصلت (، توقف درحرامامانفاطمه، رفتن به مسجد الحرام ومسجدالنبی، توقف درمسجد، خواندن سوره های واجن ) سجده، ن

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

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

 غسل جنابتتنها با چه غسلی می توان نمازخواند؟  (۳۱۸

ا ازباال به پائین مسح کند،به چیزکه تیمم میکند پاک ومباح باشد، ترتین، بین پیشانی ودودست پاک باشد، پیشانی ودستها رترتین 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

 ربنی هاشم لقن چه کسی است؟قم (۳۲۳

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

 هدف امام حسین چه بود؟ (۳۲۵

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

 سوره کوثرمربوط به چه کسی است؟ (۳۲۷

 قرآن چند حزب دارد؟ (۳۲۸

 ال عباء چه کسانی هستند؟ (۳۲۹

 ر؟ایه تطهی (۳۳۰

 درمراسم مذهبی به کجا می روی؟ (۳۳۱

 اعمال شبهای قدرچیست؟ (۳۳۲

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

 رئیس شورای نگهبان ووظیفه آن چیست؟ (۳۳۴

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

 د؟وظایف رهبررا نام ببری (۳۳۶

 جنگ افغانستان با طالبان را توضیح دهید؟ (۳۳۷

 جنگ بیین عراق وامریکا را تشریح کنید؟ (۳۳۸

 معاد جسمانی است یا روحانی؟ (۳۴۰
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 ل کرد؟اگربین رهبرومراجع تقلید اختالف نظرپیش آمد کدام را باید قبو (۳۴۱

 اصول دین را نام ببرید؟ (۳۴۲

 مبطالت روزه را نام ببرید؟ (۳۴۳

 نظرتان را راجع به اینترنت بیان کنید؟ (۳۴۴

 نظرتان درمورد برخی ازبرنامه های صدا وسیما چیست؟ (۳۴۵

 نظرتان درمورد آرایش بانوان دراجتماع چیست؟ (۳۴۶

 با چه چیزی آرام می شوید؟ (۳۴۷

 ورد موسیقی بگویید؟نظرخود را درم (۳۴۸

 نظرخود را درمورد برخورد خانمها وآقایان چیست؟ (۳۴۹

 نظرخود را درمورد تحصیالت بیان کنید؟ (۳۵۰

 نظرخود را درمورد ازدواج بیان کنید؟ (۳۵۱

 نظرشما درمورد کارکردن خانمها چیست؟ (۳۵۲

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

 درچه مواردی مطالعه می کنید؟ (۳۵۴

 کدام یک ازروزنامه های روزرا مطالعه می کنید؟ (۳۵۵

 تا چه اندازه به مسائل روزآشنا هستید؟ (۳۵۶

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

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

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

 طرزپوشش خانمها چگونه باید باشد؟ (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

 با انتخاب نماینده مجلس مردم خود را دیگرکنارمی کشند؟ (۴۳۶

 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

 ا با اطرافیان چگونه است؟رابطه شم (۳۶۹

 آیا به زندگی پس ازمرگ اعتقا د دارید؟ (۳۷۰

 آیا به اعتقادات خود پایبند هستید؟ (۳۷۱

 به اعتقاد دیگران احترام می گذارید؟ (۳۷۲
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 معمواًل به سینما می روید وبرای چه؟ (۳۷۳

 تا چه حد به تفریحات اهمیت می دهید؟ (۳۷۴

 قدراطالعات دارید؟درمورد نهضت آزادی خواه چ (۳۷۵

 مجاهدین خلا درچه زمینه هایی فعالیت می کردند؟ (۳۷۶

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

 سهم ارث بین دختروپسرچگونه تقسیم می شود؟ (۳۷۸

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

 خامنه ای وچرا؟… مام خمینی نزد مردم محبوبتربود یا آیت اا (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

 ع آن چیست؟واقعه هفت تیردرچه سالی وموضو (۳۸۴

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

 لبنیام ا 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

 تشهد، سالم، ترتین، مواالتقیام، تکبیراالحرام، رکوع، سجده، قرائت، دکر، واجبات نمازچند تا است؟  (۳۹۳

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

 پشت سرهم بودن اجزای نمازوفاصله نینداختن بین آنهامواالت؟  (۳۹۵

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

 سه مرتبه سبحان اهلل دکر؟ (۳۹۷

 ایستاده بودن است قیام ؟ (۳۹۸

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

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

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

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

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

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

 دکتر مصدقصنعت ملی شدن نفت ایران توسط چه کسی صورت گرفت؟  (۴۰۴
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 ۱۳۵۸پنجم بهمن ب در چه سالی بود ؟ اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقال (۴۰۵

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

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

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

 روز جهانی مستضعفانوالدت حضرت قائم عجل اهلل چه روزی نام گذاری شده است؟  (۹۴۰

 یک سالمدت ریاست قوه مقننه چند سال است ؟  (۴۱۰

 رهبرفرمانده کل قوا برعهده کیست ؟  (۴۱۱

 نفر ۱۲اعضای شورای نگهبان چند نفر است ؟  (۴۱۲

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

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

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

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

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

 رییس جمهورقوه مجریه چه کسی است ؟ رئیس  (۴۱۸

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

 آقا محمدخاناولین پادشاه قاجار چه کسی بود؟  (۴۲۰

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

 مظفرالدین شاهدام پادشاه قاجار بسته شد؟ قرارداد گمرکی ایران روسیه در زمان ک (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 –ترکیه تبعید امام خمینی از ایران به  –؟ 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

 امیرکبیره دارلفنون چه کسی بود؟ موسس مدرس (۴۳۰

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

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

 اردیبهشت ۱۲روز معلم چه روزی است ؟  (۴۳۳

 رهبرمقام بازنگری قانون اساسی کیست ؟  (۴۳۴

 خبرگان و رفراندومنون اساسی ایران به چه روشی وضع و تصوین رسید؟ قا (۴۳۵

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

 خداونددر نظام سیاسی ایرام مصدر مشروعیت نظام و اصل حاکمیت از آن کیست؟  (۴۳۷

 فطر –قربان  –جمعه اثنا عشری را نام ببرید؟ عید رسمی اسالم و مذهن جعفری  (۴۳۸
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 خبرگان منتخن مردمتعیین رهبر در نظام اسالمی بر عهده کیست ؟  (۴۳۹

  (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 مجلسرا نام ببرید؟ از ارکان قوه مقننه  (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 تصوین نظام پارلمانی کشور –تصوین الیحه بودجه  –شرح و تفسیر قوانین عادی وظایف مجلس شورای اسالمی؟  (۴۴۵

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

 رئیس جمهور و تایید مجلسفقیه به انتخاب مقام رهبری و شش نفر به پیشنهاد  شش نفرنحوه 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  –ی ریاست جمهوری از حیث واجد بودن شرایط قانونی تایید صالحیت کاندیداهاوظایف شورای نگهبان را نام ببرید؟  (۴۵۰

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

 مقام رهبریعزل رئییس جمهور بر عهده چه مرجعی است ؟  (۴۵۱

 سوم نمایندگان کل مجلس و تایید رهبری ۲رای عدم کفایت زل رئیس جمهور چگونه است؟ مکانیسم ع (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 ۵اب رهبر به مدت به انتخنحوه و مدت انتخاب رئیس قوه قضاییه چگونه است ؟  (۴۵۴

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

 رییس قوه قضاییهانتخاب قضات بر عهده کیست؟  (۴۵۶

 ای دولتیرسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین دولتی و واحدهکار دیوان عدالت اداری؟  (۴۵۷

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

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

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

 (دیوان محاسبات کشور وابسته نیست

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

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

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

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

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

 ۱۳۵۷شهریور  ۱۷جمعه سیاه چه روزی است؟  (۴۶۶

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

 هیات وزیران ، رییس جمهور و معاونان رئیس جمهوری تشکیل شده است ؟ قوه مجریه از چه بخشهای (۴۶۸

 ؟ رئیس قوه قضاییهدیوان عدالت اداری زیر نظر چه مرجعی است (۴۶۹
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 رهبراعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را انتخاب می کند؟  (۴۷۰

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

 رهبرفه حل اختالف بین قوای سه گانه را دارد؟ چه مقامی وظی (۴۷۲

 رهبرامام جمعه را چه کسی انتخاب می کند؟  (۴۷۳

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

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

 توسط رئیس قوه قضاییه چند نفر به رئیس جمهور معرفی و او انتخاب می کندگستری چگونه انتخاب می شود؟ وزیر داد (۴۷۶

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

 اجرای قانون اساسیمهمترین وظیفه رئیس جمهور چیست؟  (۴۷۸

 رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشوراز طرف رییس 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

 رشهادت رجایی و باهنهفته دولت مصادف با چه چیزی است؟  (۴۸۳

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

 فوت آیت اهلل خمینیخرداد چه روزی است؟  ۱۴ (۴۸۵

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

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

 است

 سوره حمد دارای چند نام است ؟( ۴۸۸

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

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

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

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

  .رضواننام کلیددار بهشت چیست ؟  (۵۰۲

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

 کشید ؟آفرینش زمین و آسمان چند روز طول  (۵۰۴

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

  .عتید و رقیندو 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

  .صحیفه سجادیهه اخت القرآن )خواهر قرآن( معروف است ؟ کدام کتاب ب (۵۰۸

  .روز یکشنبهخداوند متعال، دنیا را در چه روزی آفریده است ؟  (۵۰۹
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  .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( –ضرت امام حسن مجتبی )ع( ح –ضرت فاطمه )ع( ح –ضرت علی )ع( ح –حضرت محمد )ص( 

 به چه کسانی چهارده معصوم می گویند ؟ (۵۱۳

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

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

  .امامت –عدل اصول مذهن 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( –ت نوح )ع( حضر –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

  .حمبا –مکروه  –حرام  –مستحن  –پنج قسم : واجن احکام بر چند قسم است ؟  (۵۲۰

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

 مطهرات چندتاست ؟ (۵۲۲

  .غائن شدن مسلمان –وار استبراء حیوان نجاستخ –برطرف شدن عین نجاست  –تبعیت  –اسالم  –نتقال ا –ستحاله ا –فتاب آ –مین ز –تا : آب  ۱۰

 نجاسات چندتاست ؟ (۵۲۳

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

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

 غسل های واجن چندتاست ؟ (۵۲۵

  .واجن می شودغسلی که به واسطه نذر و قسم  –غسل مس میت  –سل استحاضه غ –سل نفاس غ –سل حیض غ –تا : غسل جنابت  ۷

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

 نمازهای واجن چندتاست ؟ (۵۲۷

یر نمازیکه به واسطه اج –ماز قضای پدر که بر پسر بزرگ واجن است ن –ماز طواف واجن خانه خدا ن –نماز میت  –نماز آیات  –تا : نمازهای یومیه  ۶

  .د واجن می شودشدن، نذر، قسم و عه

  .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 –ترتین  –سالم  –تشهد  –ر دک –قرائت  –سجود  –رکوع  –تکبیرة االحرام  –قیام  –یازده چیز : نیت 

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

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

  .انگشت بسته پایین تر یا بلندتر نباشد

 لباس نمازگزار دارای چه شرائطی می باشد ؟ (۵۳۲

: از پوست حیوانی که مطابا دستور اسالم دبح نشده، تهیه نگردیده باشد حتی از اجزاء مردار نباشد، مثاًل  –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 استاست ؟  آیا شکستن نماز واجن از روی اختیار حالل (۵۳۳

 شکیات چند نوع است و مجموعًا چند قسم می شود ؟ (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 ۱۱۴آن قردارد؟ « سوره»قرآن چند (۵۳۵

  .قرآن دارای سی جزء استدارد؟ « جزء»قرآن چند (۵۳۶

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

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

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

 سوره توبهندارد؟ « رحمن الرحیمبسم اهلل ال»کدام سوره قرآن  (۵۴۰

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

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

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

 حجین می باشد ؟کدام سوره از سوره های قرآن به اسم یکی از فروع د (۵۴۴

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

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

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

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

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

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

 .به فرمایش حضرت محمد)ص( صوت زیبا زینت قرآن استزینت قرآن چیست؟  (۵۵۱

 سوره علااسالم نازل شد؟  اولین سوره ای که بر پیامبر (۵۵۲
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 .سوره نصرآخرین سوره ای که بر پیامبر اسالم نازل شد؟  (۵۵۳

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

 جن،کافرون،اخالص،فلا،ناس

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

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

 سوره اخالصقرآن معروف است؟ “نسن 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 واجن“چند سوره  (۵۵۹

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .از باال به پایین شسته شود

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

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

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 ا به جا آورد،متوجه شد که رکوع یادش رفته، چه باید بکند؟ اول ر

ه جای قیام و برا 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 

 .کالم بی جا سجده سهو به جا می آورد

 .قبلهآن چیست که در وضوگرفتن مستحن، در نماز خواندن واجن 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

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

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

 

 

  ترین سواالت اعتقادی و تاریخی و سیاسی :پرتکرار 
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  جستجو کنید انیدمی تو را نیز در اینترنتپاسخ سایر سواالت در باال آمده است ،باشید ،که پاسخ اکثر سواالت  شتهداتوجه مهم : کته ن

 

 کردید؟ انتخاب را او کیست؟چگونه شما تقلید مرجع .1
 باشد؟ داشته هایی ویژگی چه باید تقلید مرجع-فقیه والیت .2
 دهید؟ می انجام کار چه برسید دیر جماعت نماز به هستید؟اگر جماعت نماز اهل .3
 هستید؟ روزه که زمانی در استفراغ حکم .4
 زمانی؟ چه چیست؟در – است واجب که هایی غسل .5
 رمضان؟ ماه زمان در زدن آمپول حکم .6
 جمعه؟ نماز خواندن ی روید؟طریقه می جمعه نماز .7
 بخوان؟ هستید؟قرآن قرآن خواندن اهل .8
 میت؟ غفیله؟نماز نماز .9

 دانید؟ می چه زمان امام مورد در .10
 11است؟ چگونه اش رساله ای؟ کرده نگاه را خود تقلید عمرج رساله آیا .11
 ؟ است کسی چه شهادت معلم روز .12
 ؟ کند می باطل را روزه کارهایی چه .13
 دارد؟؟ معنایى چه واجب احتیاط .14
 کنید؟ می کار چه نماز در تشهد همچنین و سجده فراموشی صورت در .15
 اید؟ گذاشته پرفسوری ریش حال به تا اید؟ انداخته تیغ را هایتان ریش حال هب تا .16
 چیست؟ فقیه ولی با تقلید مرجع فرق .17
 ارکان غیر و نماز ارکان بین فرق .18
 هستیم؟ کسی چه مذهب .19
 ببرید؟ نام رو واجب نماز .20
 است؟ چگونه آیات خوندی؟نماز کی رو ایات نماز اخرین .21
 کرد؟ پاک را ان چگونه باید زد لیس را ظرفی سگی اگر .22
 ببرید؟ نام را مطهرات .23
 چیست؟ در اقامه و اذان فرق .24
 چیست؟ عرکو به متصل قیام .25
 دارد؟ حزب و جز چند قران .26
 دارد؟ اهللا بسم تا دو سوره کدام .27
 اید؟ کشیده سیگار بار چند کنون تا .28
 هست؟ چگونه شما خانواده در حجاب .29
 چیست؟ ان احکام بفهمد خواندن نماز حین باشد خونی لباسش از جایی یک کسی اگر .30
 دهید؟ انجام را تیمم .31
 ببرید؟ نام را نماز شکیات .32
 اید؟ رفته کجا زیارتی های مکان .33
 دهید؟ شرح را دین اصول .34
 دهید؟ شرح را حسین امام قیام دلیل .35
 چیست؟ اصول با دین فروع فرق .36
 چیست؟ توحید معنی .37
 خواند؟ نماز شود می غسل کدام با .38
 ببرید؟ نام را نماز واجبات .39
 است؟ کسی چه شما شهر جمعه امام .40
 دهید؟ انجام را وضو گرفتن طریقه .41
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 دهید؟ می گوش را هایی آهنگ چه .42
 اید؟ کرده سفر جاهایی چه به .43
 است؟ شده قضا شما نماز حال به تا آیا .44
 ؟ هست چگونه آیات نماز .45
 دارید؟ انتظاری چه او از خواند نمی نماز که کسی .46
 است؟ چگونه رکعتی 2 شکسته نماز- .47
 است؟ شده ذکر توحید اصل نماز قسمتهای از یک کدام در .48
 است؟ صحیح چیزهایی چه بر سجده .49
 ببرید؟ نام را ها نجاست .50
 چیست؟ حکمش نه یا گرفته وضو که کند شک نماز بین در کسی اگر .51
 ؟ چیست جبیره وضو .52
 جیست؟ حکمش نه یا است درست غسلش که کند شک کسی اگر .53
 است؟ صحیح چیزهایی چه بر تیمم .54
 ببرید؟ نام را محراب شهدای .55
 است؟ حرام گرفتن روزه روزهایی چه در .56
 البالغه؟ نهج در علی امام از سخن کیست؟یک اثر البالغه نهج کتاب .57
 دارد؟ نام چه قران سوره نخستین .58
 چه؟ یعنی سهو سجده داد؟ خواهد انجام سهو سجده انسان کاری چه برای .59
 بخواند؟ هم را ظهر نماز خوانده را جمعه نماز کسی است واجب آیا .60
 است؟ روزی چه جانباز زرو است؟ روزی چه پاسدار روز .61
 آورد؟ ایمان پیامبر به که زنی آورد؟اولین ایمان پیامبر به که مردی اولین .62
 چیست؟ مقننه قوه وظایف .63
 چه؟ یعنی تبری و تولی .64
 4کنی؟ می چیکار-ینبود بلد را آموزی دانش سوال اگر .65
 ببرید؟ نام را اسالم پیامبران آخرین و اولین .66
 ؟ هست چگونه فطر عید نماز .67
 البالغه؟ نهج های خطبه ؟تعداد اید خوانده را البالغه نهج های خطبه ایا .68
 ؟مدرک با ها مقام ؟نام دارید هایی مقام چه .69
 ت؟اس معروف سوره قلب عنوان به سوره کدام .70
 ؟ هستید مند عالقه معاصر شاعران از کدامیک به و هستید شعر اهل اصوال آیا .71
 . است حرام ؟خیر، است حالل اختیار روی از واجب نماز شکستن آیا .72
 ؟ باشد می طییشرا چه دارای نمازگزار لباس .73
 ؟ باشد شرائطی چه دارای باید خواند می نماز آن در انسان که مکانی .74
 ؟ هستند اولوالعزم آنها از تعداد چه الهی پیامبران مجموع از .75
 ؟ کدامند مذهب ؟اصول کدامند دین اصول .76
 ؟ گویند می عبا آل تن پنج کسانی چه ؟به گویند می معصوم چهارده کسانی چه به .77

 

 

 چیست؟-دارد وجو اکنون که سیاسی خبر ترین شود؟مهم می پخش هایی ساعت چه در بینید؟اخبار می را اخبار آیا .78
 تعداد است؟ بار یک سال چند اسالمی شورای نمایندگی شوند؟دوره می انتخاب بار یک سال چند طی نگهبان شورای اعضای .79

 هستند؟ نفر چند مجلس نمایندگان
 کیست؟ شهرتان مجلس نماینده .80
 دارید؟ اطالعاتی چه شهرتان شهیدان مورد در .81
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 اید؟ داده انجام حال به تا علمی کارهی چه .82
 ؟ ببرید نام را خود شهر تاریخی اثار .83
 دانید؟ می چه خم غدیر مورد در .84

 
 8است؟ شده تشکل نفراتی چه از نگهبان شورای .85
 کند؟ می انتخاب کسی چه را مجلس-جمهوری ریاست-رهبر .86
 چه؟ یعنی فقیه والیت .87
 ؟دهید توضیح را فقیه والیت ضرورت .88
 ؟چه یعنی مقاومتی اقتصاد .89
 دهید؟ توضیح را 88 فتنه ؟سران 88 فتنه .90
 88 فتنه بردن بین زا در رهبری شد؟نقش نابود چگونه 88 فتنه .91
 چیست؟ نگهبان شورای وظایف-جمهوری ریاست وظایف-مجلس وظایف– رهبری وظایف .92
 است ای واقعه چه تیر 2 واقعه .93
 دارید؟ نظری چه دی 6 درباره .94
 ؟ است نفر چند نگهبان شورای افراد تعداد .95
 ؟ نفت شدن ملی صنعت روز .96
 هستید؟ ها تحریم دادن دامها موافق .97
 ؟ منطقه در تحوالت و تغییر .98
 ببرید؟ نام را روحانی وزیران از تن چند .99

 شدند؟ کشور جمهور رئیس حال به تا که کسانیچه  .100
 بگویید را رهبر صحبت آخرین،کنید؟ می گوش را رهبر های صحبت .101
 بود؟ کشور کدام در عربی های کشور انتقالب چیست؟اولین اسالمی بیداری .102
 دانید؟ می چه انقالب گذار بنیان و انقالب مورد بود؟در کسی چه اسالمی جمهوری گذار بنیان .103
 دانید؟ می چه مقدس دفاع ی ساله 8 جنگ مورد در .104
 رسید؟ اتمام به ؟کی شد شروع تاریخی چه در ساله8 جنگ .105
 دادند؟ اسالمی جمهوری به رای زمانی چه در شد؟مردم پیروز ایران سالمی انقالب تاریخی چه در .106
 ساندیس و کیک دیدکر کت شر که راهپیمایی آخرین کنید؟در می شرکت ها راهپیمایی در آیا .107
 میکنید؟ کت شر راهپیمایی در چرا دادند؟اصال هم .108
 ))کند می نگاه ات شناسنامه آخر ی صحفه به((کنیم؟ شرکت باید چرا کنی؟اصال می شرکت انتخابات در آیا .109
 دانید؟ می چه خودت شهر شهیدان مورد ببرید؟در نام را قلم اهل شهیدان از تن چند .110
 است؟ کسی چه نظام مصلحت تشخیص مجمع است؟رییس کسی چه قضاییه قوه رییس .111
 ببرید؟ نام کشورمان در را عدالت از هایی آید؟نمونه می وجود به کی مطلق چیست؟عدالت عدالت .112
 روحانی؟ دولت مورد در نظرتان .113
 درباره توقیف کشتی های نفتکش توسط سپاه پاسداران چیست؟نظرتان  .114
 در مورد برجام ؟نظرتان  .115
 درباره گرانی های اخیر و وضعیت اقتصادی کشور؟نظرتان  .116
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 : مصاحبه دانشگاه فرهنگیان ده در گزینش ونتجربیات افراد شرکت کن -9

 : 1مورد 

 :روید الزم است با چند نکته دقت نمایید هنگامی که به مصاحبه می

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

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

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

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

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

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

 .پرسند تا شما را گیج کنند لذا آمادگی داشته باشید اما هرگز نترسیدممکن است از شما سواالت انحرافی ب -۴

 .هرچه میدانید بگویید و هرچه نمیدانید بگویید نمیدانم -۵

ک نفر دیگرهم که ی -تدریس دواسناد روش -دونفر روانشناس –افرادی که روبروی شما نشسته اند :یک نفر از گزینش استان 
 در اتاق باشد از اعضای امور اداری سازمان آموزش و پروش میباشد در بعضی مصاحبه ها امکان دارد

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

نحوه صحبت کردن و نداشتن  –و سالم و احوال پرسی  نحوه برخورد -وضعیت لباس پوشیدن و مرتب و اراسته بودن فرد
نسبت با  –ا و ایثار گران نسبت با شهد -تناسب و معمولیقد و وزن وم خصوصیات فیزیکی بدن مثل –لکنت زبان 

 .…شرکت در کارهای گروهی و –طالعه فردی م –نگیزه شما برای معلمی ا –طالعات عمومی ا –فرهنگیان )درجه یک( 

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

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

سط نماینده مورد سنجش قرار میگیرد و تو… در فرم گزینش هم اطالعات عمومی ، اطالعات مذهبی، سیاسی ، اجتماعی و
 .هسته گزینش سازمان آموزش و پرورش پر میشود
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این سواالت از فرد شما پرسیده میشود و پاسخ شما تعیین کننده نمره شماست.لذا توصیه می نمایم از هرگونه عوام فریبی و 
راست می گوید  اعالم اطالعات نادرست خودداری نمایید چراکه در این جور موارد به راحتی تشخیص داده می شود که فرد

 یا خیر

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

ز معرفانی که شما در فرم الزم به ذکر است که هسته گزینش عالوه بر حضور در جلسه مصاحبه ، برای یک سری تحقیقات ، ا
 گزینش معرفی میکنید نیز سواالتی مینماید اما این سواالت نمره ای در بر ندارد و صرفا تعیین می نماید که شما لیاقت معلم

 .شدن را دارید یا نه

 : 2مورد 

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

لگیرن...یسری سواالت اعتقادی ازت پرسیده میشه مثل اینکه معاد چیه و توحید چیه..بعد از اون یسری سواالت روانشناسی 
تما هست...درباره هدفت از به ازت پرسیده میشه که مثال اگه این اتفاق تو کالس پیش بیاد چیکار میکنی....روخونی قران ح

اینجا اومدن میپرسن...شاید بگن مبحثی رو تدریس کن...برا دوستام اب اورده بودن تا بخورن ببینن چجور میخورن...ی 
سواالیی که از من پرسیدن این بود که مثال تو شبکه های اجتماعی هستی؟الزم نیست بگی نه حتما خودت باش چون 

میگنو کتوجه میشن...این روزاام که این شبکه ها خیلی تو بورسه و مهمه که معلم با همه چیز خودشون اینایی که دروغ 
 ...اپدیت باشه...سواالت مسخره ام میپرسن که میتونی جواب بدی

 اما نکته مهم اینه که اصال استرس نداشته باشی چون بفهمن استرس داری شاید اذیتت کنن
که میری ی سری سواالت اعتقادی باز ازت میپرسن و احکام...حتما امادگی داشته  بعداز مصاحبه میرسه به گزینش اونجا

 ...باش...فروع دین خمس و تیمم و اینجور چیزا رو حتما میپرسن....شکیاتم زیاد میپرسن
فعالیت درباره کل خونوادن میپرسن حتی داداشت کجا درس میخونه و اینچیزا باز روخوانی قران داره و یسری سواال درباره 

 ....های فرهنگیت
 ...تجربه شخصی اینکه سعی کنید خیلی خوش رو باشید تا باهاتون خوب رفتار کنن

 

 : 3مورد 

معاینه پزشکی هم زیاد سخت نمیگیرن.سنجش بینایی بود.دهنمونو نگاه کردن.گوشمونو چک کردن.البته گفتن روپوشتو هم 
به باالوپایین.حرکت دورانی مچ دست وپا.به حالت رکوع رفتیم.هرچه  دربیار.بازوهامونو نگاه کردن .حرکت پاها ودست ها

 .بیشتر بهتر.بعدش گفتن تاحاال جراحی داشتین یانه.باگوشی قلب هم قفسه سینه رو چک کردن

 

 : 4مورد  

فتن دقیقه طول کشید معاینه چشم ، دندان و گوش و گر ۵من امروز رفتم برای معاینات پزشکی که خیلی ساده بود. کال 
 .فشار خون، قد و وزن و یه سری سوال در مورد سوابق بیماری. فقط اگه چشمتون ضعیفه حتما حتما عینکتون رو ببرین
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چند تا سوال دیگه هم االن یادم اومد اضافه میکنم: دوست صمیمی داری، چند تا؟ اگه مجدد بخای دوست پیدا کنی چه 
چیکار میکنی؟ اصول دین تحقیق است یا تقلیدی؟چرا؟ مقید یعنی  ویژگی هایی را مد نظر قرار میدی؟ اوقات فراغتت

 موفق باشید…..چی؟خودت را مقید میبینی

 

 : 5مورد 

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

 انتخابات شرکت کردی؟
 حجابت چطور بوده از اول؟

 چادر رو قبول داری؟
 ب جامعه کنونی چطوره؟حجا

 نماز جماعت میری؟
 نماز جمعه میری؟

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

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

 نماز و روزه قضا داری؟شده اصال قضا بشه؟
 ری نماز جمعه؟چند بار تو ماه می

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

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

 چرا والیت فقیه الزمه تو جامعه؟
 های قدر چیکار میکنی؟شب

 انست با قرآن چطوره؟
 برای چه مسائلی به رساله رجوع کردی؟اصال رجوع میکنی؟

 چرا میخای معلم بشی؟
 قرآن بخون؟

 .…فک میکنی حرفی داری که من نپرسیده باشم
فتن نه ولی یکی رو چند تا سوالم خودم برای اطالعات پرسیدم اونجا : یکی اینکه تا حاال شده کسی تو این مرحله رد بشه گ

ما فرستادیم که اعتراض کنه و مجدد بیاد گزینش چون اصال احکام بلد نبود. کسی که تو سازمان اطالعات پرونده داشته 
باشه و عضو یه گروهی باشه ک نظام قبول نداره با توجه به اون پرونده رد میشه. اینکه اگه چند سوال اشتباه جواب بدیم 

سوالم اشتباه بگین رد نمیشین ما فقط میخوایم صداقتتون را بسنجیم  5یا  4یکی دو تا یا حتی تا امکان رد هست گفتن نه.
موفق …. اینایی که میپرسیم رو با تحقیقاتی که در حال انجام هست یا انجام شده مقایسه میکنیم و صداقت را می سنجیم 

 باشید
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 : 6مورد 

 .من امروز صبح برای مصاحبه گزینش رفتم
 .م ساعت طول میکشهحدود نی

تعداد برادران و  –شغل همسر  –شغل مادر  –شغل پدر  –شغل  –اول اطالعاتی درباره خانواده میخواد: محل تولد 
شغالشون و تعداد خواهران و شغالشون به عالوه مدرک تحصیلی این افراد و تعداد فرزند، نام فرزندان و محل خدمت 

 …سربازی و چند ماه خدمت کردی و
 چه روشی برای تدریس داری؟ سابقه تدریس داری؟ اوقات فراغت چکار میکنی؟ بعد:

اگر در نماز مغرب به قنوت رکعت دوم امام جماعت رسیدی چکار  –مبطالت روزه  –بعد سواالتی درباره احکام: سجده سهو 
 حوه تیممن –مبطالت وضو  –میکنی 

والیت فقیه چیه و نظرت درباره والیت فقیه –هاش مراجعه میکنی اچطوری به فتو –بعد از این موارد: مرجع تقلیدت کیه؟ 
راهیپیمایی شرکت کردی؟ آخرین راهپیمایی و  –آخرین باری که رفتی نماز جمعه  –امام جمعه شهر کیا هستن؟  –چیه؟ 

مسجد رای مراسمات مذهبی مسجد میری یا هیات؟ اسم مسجد؟ برای نماز جماعت ب –مسیری که در راهپیمایی بودی؟ 
… تراشیدن ریش و… های دوستات؟ نحوه لباس پوشیدن در سر کار، مهمانی، کوچه ومیری؟ انتخابات شرکت میکنی؟ ویژگی

 در آخر قرائت دو تا نیم صفحه از قرآن. یکی رو خودم باز کردم و خوندم و یک صفحه رو هم خودش گفت بخون. والسالم
 در کل جو خوبی بود و نگرانی و استرس نداره

 

 : 7مورد 

 من رفتم گزینش

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

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

 نمازهای واجب کدام ها هستند؟
 خوان؟تشهد و سالم و ذکر سجده و رکوع و تسبیحات اربعه رو ب

 اصول دین رو بگو؟
 امامت رو توصیح بده؟

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

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

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

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

 تشهد فراموش بشه نماز باطله؟
 نماز جمعه چگونه خونده میشه؟
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 معیارهای انتخاب دوست چیه؟
 همیشه چجوری لباس میپوشی؟

 تسبیحات حضرت زهرا س چگونه است؟
 در آخر گفت یه صفحه از قرآن رو بخون

 .مصاحبه کننده مرد خوش اخالق و صمیمی بود سواالت باال رو بخونید و توکل بر خدا کنید و نگران نباشید

 

 : 8مورد 

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

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

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

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

 گفت عزاداری ها و جشن های دانشگاهو میرفتی؟گفتم بله بیشتریا رو شرکت میکردم
 گفت نماز جمعه چجوریه چند وقت یه بار میری؟گفتم یک سومشو میرم تقریبا گفت یعنی ماهی یه بار گفتم بله

 ر نماز مغرب و عشاگفت نماز جماعتتون کجاست چند وقت یه بار میری؟گفتم مسجد صاحب الزمان گفتم بیشت
 گفت راهپیمایی روز قدس رفتی بعد تموم شدن راهپیمایی چکار کردی؟گفتم رفتیم نماز جمعه

گفت اخبار روز چیه؟گفتم سپاه به گروهک تروریستی در سوریه حمله کرده گفت دیگه گفتم گروه انصار اهللا یمن فرودگاه دبی 
 بیست و سی 2یا بود. گفت از چه شبکه ای میبینی اهبار گفتم شبکه رو مورد حمله قرار داده و حادثه ی اهواز که تازگ

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

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

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

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

 گفت وضو بگیر بدون کالم. وضوگرفتم پیشش
ون هم مانتویی محجبه بودم ولی ادم به اصل خودش گفت کی پوشش حجاب قبول کردی گفتم بعد از دانشگاهم قبل ا

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

 بعد اخرش گفتم منو چجوری ارزیابی کردید؟گفت از نظر من موردی ندارید شما
 .تشکر کردم و خداحافظی کردم
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 : 9مورد 

گزینش داشتم.اول اینو بگم گزینش تهران نهایتا تا دوشنبه هفته ایندس و تموم میشه.نتایج  19تا  12امروز تهران منطقه 
 .هم احتماال اخر مهر میاد.سواالت که از من پرسید .مشخصات فردی و زندگی و تحصیلی خوذم و خانوادم

 .اخبار روز چیه
 نظرت در موزد مدافعان حرم چیه

 .اسم مدافع حرم نام ببرچندتا 
 .اخرین کتابی که خوندی

 .به کدام بخش فروع دین اشاره داره….زیارت عاشورا ایه انس سلم لمن
 تیمم چیه

 روزه قضا داری
 .نماز قضا داری

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

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

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

 .نماز جمعه میری امام جماعتش کیه
 .خطبه هاش چطوری

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

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

 .معنی ایت الکرسی چیه
 .چرا نماز میخونیم

 ..چطور با خدا ارتباط برقرار میکنی
 .نماز جماعت کی میری

 .روز قدس رفتی نماز جمعه
 .قران بخون

 تمام
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 : 10مورد 

 سواالت گزینش اهل سنت
 سواالت احکام نماز و روزه

 قصر و جمع
 کفاره روزه جمع

 .تحیات.
 .سجده سهو. ذکر سجده سهو
 .نحوه اقتدا در رکوع و سجده

 .فرق نماز صبح و جمعه
 .نماز تراویح

 .شرکت در راهپیمایی نماز جمعه و جماعت
 .شغل و تحصیالت و تاهل تمام اعضای خانواده

 .اسامی امامان اهل سنت
 .آخرین نمازی که خواندی

 .مبطالت روزه
 .دستاوردهای انقالب اسالمی

 .بصیرت چه روزیه۹
 .گانوظیفه ممجلس خبر 

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

 .ویژگی معلم خوب
 فروع دین هم گفت نام ببر

 لباسم پرسید همیشه اینجوری میپوشی
 ریش هم پرسید همیشه داری محاسن

 بعد مولودی هم پرسید رفتی یا نه
 هفته وحدت چیه

 هیچ بهم نگفت قرآن بخون
 ط گفت یه سوره کوچک از خودت بخون منم کوثر خوندمفق

 شخص اول مملکت کیه
 رمضان چه روزهایی هستن ۱۹.۲۱.۲۳روزهای 

 معاد چیه توضیح بده
 تقلید چیه از کی تقلید میکنن اهل سنت

 آیه روزه در کدام سوره هست. کتب علیکم الصیام
 نماز ظهر چنتا سجده داره

 نماز های فرض چی هستن
 کفایی چیستنماز فرض 

 نماز تراویح بعد کدام نماز خوانده میشود
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 اسم امام جمعه
 آخرین راهپیمایی که رفتی

 تا از راهپیماییهای مهم۳
 اهل سیگار هستی

 کدام دانشگاه بودی چه سالی مقاله چی داری
 … مدارک چی داری بسیج

 چرا نماز را اول وقت میخوانیم
 چرا تا االن ازدواج نکردی

 زبانی خطبه هاش برگزار میشه نمازجمعه به چه

 

 : 11مورد 

 ..…سالم دوستای گلم همونطوری که قول داده بودم اومدم و تجربیات گزینشمو باهاتون به اشتراک بزارم
 ۹۷/۷/۹گزینشم امروز بود 

 …چک کردن شناسنامه که ببینه چه انتخابانی شرکت کردی
 اسم تک تک اعضای خانواده و تحصیالت و شغلشون و خودت

 اصول دین چیه ؟
 معاد توضیح بده؟

 امام دهم کیه؟
چجوری از رهبر پیروی میکنی ؟ بگو همین که نماز روزه میگیرم و تو مسیر درست هستم و راهپیمایی و انتخابات شرکت 

 میکنم خودش پیرویه
اخر راهپیمایی چیکار راهپیمایی اخرین بار کی رفتی؟ ولی مسیرشو نپرسید از من گفتم قدس خرداد برای فلسطین بعد گفت 

کردی گفتم چون جمعه اخر ماه رمضونه باید رفت نماز جمعه یادتون باشه روز قدس رو وزیر خارجه مهدی بازرگان پیشنهاد 
 .داد

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

 نماز جماعت چقدر میری ؟
 اسم امام جمعه؟نحوه خواندن

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

 ویژگی دوست؟ چندتا دوست خوب داری
 گفت خودش قران بخون با قرایت امتیاز بیشتری داره

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

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

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

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

 غ نگید خواهشابودم ولی خوب خداروشکر همه جا کلی میپرسن و زیاد ریز نمیشن فقط درو

 

 : 12مورد 
 مصاحبه منم امروز و االن تموم شد

 اکثرسواالرو بقیه بچه هاگفتن و تکرارین
 مث نماز جماعت و جمعه و نماز ایات و شرکت در مراسم مذهبی و راهپیمایی

 …ویژگی دوست خوب و حجاب و
 من ناگفته هارو سعی میکنم بزارم

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

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

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

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

 استرس نداشته باشین
 سعی کنین خود واقعیتون باشین

 

 : 13مورد 

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

 والیت فقیهاثبات 
 فرض کن معلمی و دوهفته دیگه انتخاباته چه میکنی

 ویژگیهای معلم
 معلم چطور میتونه اثرگذار باشه

 اصول دین رو اثبات کن
 فروع دین چندتاس
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 وظایف خبرگان
 شورای نگهبان

 اطاعت از رهبر باید چجوری باشه
 ویژگی های دوست خوب

 وضوی جبیره

 

 : 14مورد 

 از من کم سوال پرسیدن
 اصال روخوانی قرآن و تخصصی نپرسیدن

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

 

 : 15مورد 

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

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

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

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

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

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

 :نفر سوم
 چیا بلدی؟ تخصصت چیه؟ )جواب: شبکه بیشتر کار کردم(

 دوره هایی که گذروندی تو شبکه و فرقشون؟
dhcp کارش چیه؟ dns چیکار میکنه؟ 

 اینهمه دوره گذروندی و میتونی همه جا مدیر آی تی بشی، چرا معلمی؟
 ل ورد و اکسل و نهایتًا وی بی درس بدی خسته نمیشی؟سا 10معلمی برات خسته کننده نیست؟ 

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

 سابقه تدریس داری؟ کجا؟ چجوری؟
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 همکارای خوبی بشیم! خداحافظیعالقه به معلمی داری و اطالعات خوبی هم داری، انشا اهللا که 
سعی میکردند صمیمی باشند، در عین حال بسیار نکته سنج هستند، حواس آدم رو پرت می کنند، وسط حرف میپرند، )

وسط حرف زدنت با همدیگه حرف میزنند، طوری برخورد کردند که انگار همزمان با مصاحبه یه مسابقه فوتبال خیلی مهم رو 
 (و حواسشون اونجاست، دنبال نحوه واکنش هستنددارند دنبال می کنند 

 

 : 16مورد 

 سالم دوستان
 من دیروز رفتم مصاحبه)استان البرز(

 :سواالتی که از من پرسیده شد
 هدفت از معلمی

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

 سابقه ی آموزش
 …عقیدتی هم چیزی نپرسیدن

 .دعا کنید قبول بشمبچه ها 

 

 : 17مورد 

 باسالم خدمت دوستان محترم
مصاحبه داشتم در دانشگاه طباطبائی که بعد چند ساعت انتظار و فرم پر 8در آذربایجان غربی ارومیه صبح  97/5/26من 

 :شد رفتم اتاق مصاحبه که سواالت شامل12000کردن و معاینه که
 ناسی بود این کارشوناولش گفتن آب بریز بخور که از بعد روانش

 معرفی خودت
 شهری که برا معلمی انتخاب کردی توصیف کن

 شهری که متولد شدی توصیف کن
 برخوردت با دانش آموزی که دوست پسر داره چيه؟

 نظرت در مورد مشورت؟
 سازش کردنت در زندگی؟

 از مشکالت جامعه بگو و راهکارشم بگو
 سواالت تخصصي راجب رشتم؟

 مورد کار گروهی چيه؟عضو شورا تو مدرسه یا مبصر شدی؟ و اینکه نظرت در
 نفر خانم بودن یکی فقط به من نگاه میکرد و مینوشت4و اینکه 

 دومی و سومی روانشناس
چهارمی در مورد رشتم که در آخر سر الکی یهویی با هم حرف ميزدن تا عکس العمل منو ببينن،که حتما خونسرد و با لبخند 

 باشید

https://p30konkor.com/


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

 
65

 

 : 18مورد 

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

 کالس با لهجه محلی صحبت کنی چیکار می کنی؟
 ریس رو بگو و کدوم رو استفاده می کنی؟روش های تد-
 شهر محل خدمتت چند ناحیه اموزش و پرورش داره؟-
 توانایی ادغام درست رو با یه درس دیگه داری؟ مثال ورزش با هنر یا زبان-
 اجازه میدی ساعت کالست رو تعطیل کنن واسه یه برنامه جانبی؟-

 نقاط ضعف و قوتت؟ –
 نمره به اعتما به نفس –

 

 : 19 مورد

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

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

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

 و حرفمو عوض میکنم یا نه

 

 

 : 20مورد 
 خودتو معرفی کن؟

 هری که زندگی میکنی؟ویژگی های ش
 اگه شاگردات گفتن نمی خوایم درستو گوش بدیم چیکار میکنی؟

 دوستات تو رو چطور میشناسن؟
 چند تا دوست صمیمی داری؟

 تا حاال بهت انتقاد شده پیکار کردی؟
 ویژگی های مثبتت؟

 اها مطالعه هستی و چ کتاب هایی میخونی؟
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 : 21مورد 

 .صاحبه تجربم رو دراختیارمیزارم الوعده وفاسالم.دوستان گفته بودم برم م
راهنمایی کلی:مباحث مصاحبه امسال بیشتر چالشی و شخصی هستند.در ابتدای ورود چند نفس عمیق کشیدم و در زدم 

نفر سالم احوالپرسی خداقوت کردم همراه با تبسم و اجازه خواستم و نشستم.دوستان 4اجازه خواستم و وارد شدم با هر
 .ستن و متانت امتیاز مهمی محسوب میشهاجازه خوا

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

 اگرهمسرت خواسته غیرمنطقی ازت بخواد و با دالیلش حرفتو نپذیره چه کارمیکنی؟
 .ریس کن؟درحین تدریس هی شلوغ میکردن دادمیزدن تا واکنش هام رو بسنجنبلندشو تد

 .گفتن در مورد شهرت بگو
 .دو تا ازشهدای شهرت
 ویژگی منفی خودت؟
 انگیزت ازمعلمی چیه؟

 ازکدوم معلم دوران مدرست خوشت میومد و ازکدوم بدت میومد
 و چرا؟

 از فناوری چی میدونی؟
 تا حاال سابقه تدریس داشتی؟

 خرین کتابی که خوندی و نام نویسندش؟ا
 متن کتاب درمورد چی بود؟یعنی بخرمش؟

دوستان فقط چند تا نکته خیلی خیلی مهم رو عرض میکنم.چیزی رو به صراحت دروغ نگید چون انقد میپیچوننتون تا 
 .دروغتون درمیاد

 کمال ادب و احترام رو رعایت کنید
 .چشمی برقرارکنید نفر ارتباط4همواره متبسم باشید و با هر

 . عصبی نشید خیلی سعی میکنن عصبیتون کنن حواستون باشه
 .یه سوال رو در دو زمان متفاوت و توسط دونفر دوبار میپرسن و جوابهاتون رو مقایسه میکنن که ببینن ثبات دارید یانه

 .واکنشها و اعتماد به نفستون رو میسنجن حواستون باشه
نید چند نفس عمیق بکشید و نیازهای جسمیتون رو برطرف کنید تا با ارامش وارد قبل از ورود ایه الکرسی بخو

 .بشید.خودتون رو با اعتماد بنفس نشان دهید
 .من خودم خیلی باهاشون راحت و صمیمی بودم.مواظب جوابهاتون باشید چون از جوابهای خودتون سوال مبپرسن

وششون اومد منو به چالش بکشن و از همه طرف محاصرم کردن.درهر من فکرمیکنم از اول بلبل زبونی کردم اینا بیشتر خ
 حال تموم شد و به خیر گذشت.امیدوارم قبول شم
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 : 22مورد 

 .دانشگاه فرهنگیانم 96من ورودی مهر

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

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

، وارد مصاحبه شدید با همه سالم احوال پرسی کنید ، خواستید بشینید اجازه بگیرید بعد دختر هاهم بدونه چادر نرن 
 .بشینید

 خالصه که نگران نباشید اگه اینایی که گفتمو رعایت کنید حتما قبولید

  

 : 23مورد 

مه بقیرم سالم.من رفتم مصاحبه.دوستانی ک راجع ب مسایل پزشکی پرسیدن اصال نگران نباشین فقط قدو وزنو چش 
میپرسن فقط ک ایا فالن بیماری رو داری یا نه ک بگین ندارم.سواالت تخصصی مصاحبه عموما سواالت پیش پا افتادست 
برای شناخت شخصیت دانش اموز سعی کنین طوری جلوه بدین که انگار سه سال ذهنتون از سنتون بزرگ تره.از لغت های 

مربوط شد بگین.خیلی حال میکنن مصاحبه ننده ها.سواالت احکامم معمولیه  درجه یک استفاده کنین.ضرب المثل بلدین اگه
 .فقط سعی کنین حرفاتون با هم تناقض نداشته باشه

  

 : 24مورد 

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

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

 داره چیه مرجع تقلیدت کیه و...امیدوارم همتون قبول شید واسه منم دعا کنید قبول شم
  
  

 : 25مورد  

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

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

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

  

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

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

  

 سواالت گروه سوم: سواالت روانشناسی بودن: 

 ی؟یک نخ به قطر یک خود کار داری باهاش می تونی چه کارهایی بکن  
  استی من بعد فهمیدم هدف از این سوال خالقیت فرد بوده هر چی فعل های متنوعی به کار ببری نمره بیشتری ر

ا می بندم هردو یکی اند یعنی تو فقط از بستن ر  می گیری . مثال اگه بگی در گونی را با هاش می بندم یا پای مرغ
دریس مبحث طول ازش استفاده می کنم و .... هر کدوم ت ، در   حرف زدی ولی اگه بگی یک دایره با آن می سازم

 از گفته هاتون یک نمره اضاف میشه.

 

 : 26مورد 

با سالم و تشکر از مطلب خوبتان.پارسال که دوستام رفته بودند مصاحبه ازشون بیشتر درباره والیت فقیه پرسیده بودند.البته 
همون ابتدای کار یه لغت نامانوس انگلیسی ازشون پرسیده بودن  اولشم یه تست اعتماد به نفس گرفته بودن ازشون.یعنی

که ببینن طرف خودشو گم میکنه یا نه؟بعد هم درباره والیت فقیه پرسیده بودند.مثال از یکی پرسیده بودند والیت فقیه رو 
کافی باشه البته  توضیح بده که فکر کنم خوندن همون مطالب کتاب دین و زندگی سوم درس والیت فقیه برای پاسخگویی
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اگه یه خودی هم نشون بدیم بد نیست.مثال دوستم گفته بود خداوند در آیه قرآن می فرماید ای پیامبر آنچه که به تو نازل 
شده به مردم ابالغ کن اگه چنین نکنی انگار رسالتت رو انجام ندادی که این موضوع اهمیت والیت رو میرسونه.طرف 

وشش اومده بود.از اون یکی دوستم پرسیده بودن اگه کسی به رهبر فحش بده چی کار مصاحبه کننده هم کلی ازش خ
میکنی؟اون بیچاره هم هنگ کرده بود.!!!!خالصه گفتم تا اگه صالح دونستید این بند رو هم به مطالب باال اضافه کنید.با 

 .تشکر

  

 

 : 27مورد 

شگاه نرفتم و امسال کنکور میدم یه سری سوالتی که از من سالم من پارسال در مصاحبه تربیت معلم شرکت کردم ولی دان
ره نماز جمعه و نماز جماعت و اینکه در آنها شرکت میکنم یا نه که من هم سواالتی دربا-پرسیدند این بود که:طرز وضو گرفتن

به تو بی ادبی و بی وال دیگری که از من پرسیدند این بود که اگر دانش آموزی س -رکت در راهپیمایی هاش-راستش را گفتم
ینکه چرا میخای معلم بشی اسوال درباره -اینکه توی چه سایتهایی میری یسوال درباره -احترامی کند تو چطور برخورد میکنی

اصلیاش اینایی بود که نوشتم در ضمن قد و وزن نیز خیلی  و چیزای دیگه-و اینکه چرا در انتخابهایت تربیت معلم رو زدی
 .من گیر دادنمهم بود و به وزن 

 

 : 28مورد 

 .سالم
 .من پارسال برال مصاحبه تربیت معلم رفتم
 !اول که معاینه چشم بود و قدم رو پرسید

خانم تو یه اتاق بودن که هر کدوم تو یه زمینه )روانشناسی معارف و...( سوال میپرسیدن و تو یه فرم 1تا آقا و 3مرحله بعد 
 .عالمت میزدن

 !و بگو؟چند خصوصیت خوب و بدت ر
 ...قرآن رو بردار چند آیه بخون

 سرگرمی هات چیه؟
 کتاب میخونی؟ آخرین کتابی که خوندی؟ تو مدرسه میرفتی کتابخونه؟

 تو مدرسه عضو بسیج و چه گروههایی بودی؟ مشارکتت؟
 تو درسات واسه تحقیق از چه منبعی استفاده میکردی؟
 ی؟ رتبت؟تربیت معلمو انتخاب چند زدی؟ چرا میخوای معلم بش

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

 !!!!فکرکن بچه ها سر کالسن بهشون درس بده
ید به بچه های خیالی تذکر میدادی!!! )در ضمن باید به بچه ها نگاه وسطاشم هی میگفت بچه ها دارن حرف میزنن با

 میکردی نه اونا!!!!(
 تو چه مراسم مذهبی و سیاسی مثل راهپیمایی شرکت کردی؟ آخرین بار که رفتی چه مناسبتی بود؟

 !!!!رای میدی؟ چند بار رای دادی؟ چه انتخاباتی بود؟ شناسنامه رو نگاه میکنن قسمت مهر رای
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 باره ی رهبر و رئیس جمهور و خبرگان و .... که چه جوری انتخاب میشن؟ در
یه چیز خیلی مهم دخترا حتما چادر سرشون کنن!!!! روزی که من رفتم فقط من و یه نفر دیگه چادر نداشتیم!!!! و از من 

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

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

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

 

 : 29مورد 

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

 !باهاش میکنی؟
 .رکعتی کامل میخوندی و توضیح میدادی4مذهبی: نماز رو باید یه 

 چه جوریه؟ غسل و نماز جمعه
 با چه دعایی انس داری و چه روزی میخونی؟

 اسم چند تا مرجع تقلید؟
 اگه نظر مرجع تقلیدت با رهبر فرق داشته باشه کدوم رو اجرا میکنی؟

 !و مثل بازجویی همه ی سوالها و جوابها رو کامل مینوشتن
 !جواب بدید که اونا دوست دارن به نظر من این یک روز رو بیخیال صداقت بشین و طوری لباس بپوشید و طوری

 ...من که به خاطر صداقتم رد شدم با این که رتبم خیلی خوب بود

 

 : 30مورد 

با سالم امسال من مصاحبه دانشگاه فرهنگیان داشتم میخوام تجربیاتم رو بهتون بگم. قبل از مصاحبه شما رو میفرستن 
صاحبه و همه چیز همینجا تموم میشه. اگه معاینه پزشکی رو به معاینه پزشکی اگر تو این قسمت رد شین نمیزارن برین م

خوبی بگذرونید میفرستن شما رو به مصاحبه. اول وارد اتاقی میشید که سه نفر نشستن و ازتون سوال تو زمینه های 
بگه بیا میپرسن مثال از من پرسیدن اگه ی دانش آموز بیاد وسط کالس و … روانشناسی اجتماعی عالیق و روش تدریس و

کشتی بگیریم میگیری یا نه؟! یا مثال میگن چه ویژگی تو خودت دیدی که اومدی معلمی )اینجا حواستون باشه حتما بگین 
و  ۲به توان  (A+B) چون صبورم( من گفتم میتونم خیلی عالی مطلب رو به مخاطبم بفهمونم گفت برو پا تخته بنویس

ره سرتون رو در نیارم فقط نکته مهم اینه هول نشین و با اعتماد بنفس توضیح بده که موندم چجوری توضیح بدم بالخ
جواب بدین )اگه آروم حرف بزنین رد میشین(. اتاق دومی که میفرستن یه نفر نشسته اول قرآن میپرسه بعد سواالت احکام 

ز ولی فقیه بعد میگه بیوگرافی همینا رو بخونین کافیه نماز جمعه روز قدس نماز یومیه اصول دین فروع دین نماز شکیات نما
 خودتو بگو

 موفق باشین
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 : 31مورد 

اتاق اول سه نفر یا چهار نفر نشستن یکیشون روانشناسه و یکیشون هم انگار دینی … در دو اتاق … مصاحبه دو مرحله داره 
… منم خوردم … نن همونجور که بعضی جاها گفتن شمارو تعارف به خوردن اب میک… بود همشون هم غالبا دکتر هستن 

 .… تعارف بهشون یادتون نره ها
… از این اتاق که اومدین بیرون میرید توی یک اتاق دیگه که یک نفر هستن و سواالتی از قبیل نماز جمعه و راهپیمایی و 

 میپرسه
 … بعد هم مصاحبه تمومه

سن همین سواالت ساده ای که ممکنه به در اتاق اول که وارد میشین، سه نفر نشستن و از شما سوال میپرحاال مصاحبه؛ 
نظرمون نمیپرسن و فکر میکنیم ازمون میپرسن نماز غفیله چیه در صورتیکه بخش اعظم سواالی این سه نفر مربوط به انگیزه 

، دلیل اصلی و علت عالقه !!!! به دانشگاه فرهنگیان بود . این سه نفر خیلی از شما سوال میپرسن ، پشت سر هم و سریع 
 … پرسن تا عکس العمل و سرعت عمل و دقت شما رو ببینن می

مثال دو نفر با هم راجع به شما صحبت میکنن و یک نفرشون ازتون سوال میپرسه تا ببینن شما حواستون به اون دو نفر 
هست یا نه بی توجه فقط به سوال پرسشگر سوم جواب میدین هم باید دقیق و شمرده جواب اون فرد رو بدین هم ی 
گوشتون اونارو بشنوه. باالخره قراره معلم شید. یکیشون انگار فقط مسئول پرت کردن حواس بود . مدام بلند میشد و 
میخندوند منو که توی اتاقای دیگه هم چنین چیزی بود . سوال خاصی از شما نمیپرسن و بیشتر عمومیه و انگیزه شما 

شدم و هیچ جا نبود این بود که پرسید اگر پزشکی و فرهنگیان بررسی میشه . مثال سوال جدیدی که من باهاش مواجه 
 .قبول بشی کدومو میری ؟ ممکنه از شما متناسب با رشتتون همین سوالو بپرسن

  از یکی تو اتاق دیگه خواسته بودن کمی تدریس کنه

. 
ی معلم بشی و دلیل عالقتون ممکنه یکی دو تا سوال مذهبی هم بپرسن . ولی حتما برای سوال های روتین مثال چرا میخوا

 مثال همین سوال دو ویژگی خوب و بد رو ازم… رو پیدا کنید و مثال نگین شغل انبياست یا مثال ما معلم تو خونوادمون داریم 
پرسیدن. مثال بهم گفت فالن بازیگرو میشناسی ؟؟ گفتم آره گفت آخرین فیلمی که بازی کرد چی بود گفتم نمیدونم . اینجا 

ذهبی فقط نماز آیات رو پرسیدن . شغل پدرتونم حتما میپرسن و میگن خب چرا کار پدرتو ادامه نمیدی برای پسرا یا سوال م
مثال کنار پدرت کار نمیکنی؟ باهاتون ممکنه خیلی شوخی بشه ی دفعه قهقه نزنید یا خشک هم نباشید. مثل من بخندید . 

آخرش به عده ای گفته بودن تو به درد معلمی نمیخوری. به من  خالصه اینجا حدود بیست دقیقه یک ربع طول میکشه.
گفتن ردت کردیم به درد معلمی نمیخوری و دوتاشون میخندیدن ولی میخوان واکنش شما رو ببینن. از این اتاق که اومدیم 

دو اتاق اتفاق بیفته. بیرون میرید یک اتاق دیگه که یک نفر مستقر هستش. تالوت قرآن ممکنه در یکی از دو اتاق یا در هر 
 من فقط در اتاق دوم بود. 
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 نکات مهم و جمع بندی پایانی :-10
حدودی رسمی بپوشیدحبه با پوشش مناسبی شرکت کنید و لباس تمیز و تا صاسعی کنید در روز م -  

.حاضر شوید شلوار پارچه ای و پیراهن ساده  و آستین بلند اگر پسر هستید با -  

اتو و کفش تان را واکس بزنید.لباس تان را  -  

شلوار پارچه ای یا کتان و  و کوتاه و یا رنگی نباشد(تنگ و ) اگر دختر هستید ترجیحا با چادر در غیر اینصورت با مانتو مناسب
(و در صورت استفاده هدبند داشته باشید )پیشنهاد می کنیم از شال استفاده نکنید حضور داشته باشیدمقنعه   

گردن بند نداشته باشید اما ساعت اگر داشتید ایرادی نداره و خوب هم هست.ستبند یا د -  

ناخن های تان را کوتاه کنید و نظافت شخصی داشته باشید -  

معمولی باشه و زیادی تو چشم نباشه کافیه. تون فشک -  

غیره استفاده نکنید. ران موی سر ساده ای داشته باشند  و از انواع مدل های عجیب و غریب و یا از ژل و چسب مو وپس -  

سران اگر ته ریش داشته باشید بهتر است.پ -  

ید داخل.به محض اینکه نوبتتون شد و در زدید اجازه می گیرید و میر  -  

 پسران از هر گونه کوتاه کردن ابرو جدًا خودداری کنید و دختران نیز در حدی که آراسته باشید کافیه و برای داوطلبان مجرد نیازی
صالح صورت و ابرو داشته باشند)پیشنهادی(نیست که ا  

می  ،شرکت کرده اید از کودکی تا به حال هر مدرکی اعم از لوح تقدیر و هر گونه گواهی و مدرکی که در مسابقه ای یا دوره ای -
مربوطه دهید. جمع آوری کنید و به مصاحبه ببرید و تحویل مسئولینتواند در افزایش امتیاز شما موثر باشد پس حتما آن ها را   

سعی کنید قسمتی از کتاب درسی را در خانه به صورت تمرینی تدریس کنید تا اگر احیانا از شما خواستند چند دقیقه تدریس  -
د و خود را با دانش آموزان معرفی کنی )تدریس خود را با نام و یاد خدا شروع کنیدداشته باشید با آمادگی کامل این کار را انجام دهید

(پس یادتون نره   در اتاق مصاحبهحتی  /  

و به دقت بررسی کنید و ببینید که مسئولین در مورد  شبکه یک را ببینید 21شبکه دو و اخبار ساعت  20:30هر شب اخبار  -
 اتفاقات چه نظراتی دارند.

ا ارتقا دهیدرخود  اجتماعی(-اقتصادی-)سیاسی اطالعات روابط عمومی اعالم نتایج تا ورود به آزمون ، سعی کنید در این فاصله -  

)برای مثال برای مشارکت دانش آموزان در کالس و فعالیت های گروهی .در مورد روش های نوین تدریس، اطالعات کسب کنید -
 تاکید داشته باشید(

اگر عینکی هستید حتما عینک تان را با خودتان ببرید و بردن آن در معاینه پزشکی بیشتر کمک می کند تا اینکه عینک را نبرید و 
 بدون عینک بخواهید در مصاحبه و معاینه پزشکی شرکت کنید.

 عالقه مند نیستید ی سیاسیهیچ یکی از احزاب و گروه هاعضویت در برای استخدامی باید در مصاحبه نشان دهید که نسبت به  -
. و واقعا هم اینطور باشید  

تحقیق کنید و نظرات مناسب در راستای بهبود آن داشته باشید و آموزش و پرورش نقاط ضعف و قوت معلمیدر مورد  -  

شرکت کنید و اطالعات خطبه و سخنران نماز جمعه دو هفته قبل را نیز در صورت  سعی کنید در نماز جمعه هفته قبل از مصاحبه -
را به یاد داشته باشید(اصله نماز جمعه از خانه ف-موضوع خطبه –انان امام جمعه و سخنر نام امکان گردآوری کنید)در هر دو مورد  
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مسئولین آموزش و پرورش شهرستان و استان خودتون رو هم همچنین .) مسئوالن شهرستان،استان و کشوری را بشناسید -
 بشناسید(

.ن کنید تا با روان خوانی آشنا شویدر روز مقداری قرائت قرآن را تمریه -  

د با احترام.ند،شما نیز می توانید قبول کنید و به آن ها نیز تعارف کنیشاید به شما چای یا آب تعارف کن -  

ر روز مصاحبه به طور مثال وقتی سه نفر یا چهار نفر شسته اند ،و یکی از نفرات با شما صحبت می کند و همزان چند نفر نیز د -
د حواستون فقط به اون فرد سوال کننده باشه و سعی کنی در این حین یا الکی می خندند، سعی می کنند که حواس شما را پرت کنند

 حواستون رو پرت نکنند

سیاست مصاحبه های آموزش و پرورش تنها پی بردن به شخصیت شماست که تا چه حد اعتماد به نفس دارید، و احتماال  -
س باال و خوش رویی به سواالت هیچ نگران نباشید و با آرامش و با اعتماد به نف،پس بخواهند شما را در مصاحبه سوال پیچ کنند 

 جواب دهید

با فرد مصاحبه کننده ارتباط چشمی برقرار کنید. -  

اگر سوالی رو بلد نبودید نترسید با آرامش ادامه دهید -  

اید بخواهند شما را عصبی کنند پس خوشرو باشید و صبور ،حتی اگر گفتن شما به درد معلمی نمیخوری و رد شدی صبور باشید ش -
 و خوشرو و حالت عصبانی به خودتون نگیرید.

طراب بدید،قبل از ورود چند نفس عمیق فس باشید،نیازی نیست به خودتون اضنره که شما کافیه با اعتماد به نو مورد آخر یادتون 
 بکشید

برای ورود به اتاق مصاحبه و نشستن و مواردی از این نوع بهتر است حتما اجازه بگیرید -  

می افتهالزم باشه حتما براتون اتفاق اصل آخر توکل به خدا داشته باشید،هر چیزی  -  
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