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ام گزینش ای به ناستخدامی، اکنون در پی مرحله که طی چندین مرحله از مراحل آزمون م به آن دسته از داوطلبین استخدامیکنتبریک ویژه عرض می مقدمهبی

العه به بود. بنابراین، نحوه مطشوند، مرحله گزینش خواهد هایی که داوطلبین استخدامی در مراحل نهایی استخدام خود با آن مواجه میحتماً یکی از نگرانیباشند. می

باشد که های افرادی میترین و معتبرترین منبع سوالات گزینش، نقل قولمنظور آمادگی مرحله گزینش، به اندازه خود این مرحله، دارای اهمیت زیادی است. اصلی

نش شده راد گزیهای افقولاز نقلهای داوطلبین استخدامی، حل نگرانیاستخدام، برای بزرگ و معتبر ای سایتمن با همکاری اند. خود به مرحله گزینش دعوت شده

و اندکی  شما با مطالعه این سوالات بندی کردم.های خاصی طبقهسوالات گزینش را در تمبه نام تحلیل تم یا همان تحلیل مضمون،  ی کیفیروشاستفاده کردم و با 

 . پذیرش در مرحله گزینش، آمادگی لازم را کسب خواهید کردبه منظور تفکر در سوالات، به میزان بسیار زیادی 

 .گرددامیدواریم که این اثر موجب آرامش خاطر داوطلبین عزیز 
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استخدام( سایت ای نام کننده وتهیهتحریف در نام ) منبع ده و تحریف در نامبو مجاز ،استفاده از این فایل فقط در صورت ذکر منبع»

 «قانون حمایت حقوق مولفان برخورد خواهد شد 32محسوب شده و با متخلف طبق ماده تخلف 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سوالات شخصی

خانواده و 

 دوستان

 ؟منبع درآمدتون؟ تحصیلات خانواده، تک تک افراد خونواده و بیوگرافی و محل کارشون، بگوات از خونواده 

 اقوام؟ با خانوادگی روابط

 پدر و مادرت چه نقشی تو انتخاب دوستات دارن؟؟ درباره اینکه دوستام چه خصوصیاتی دارن؟  دوست چیهملاک انتخاب برای 

 بپرسیم توی دانشگاه چطور ادمی بودی چی می گن دقیق بگو؟ تاگر از دوستا

 ؟نپیشینه و یا اعتیاد در خانواده داری ءایا سو محکومیت توی فامیل دارین؟

 با خانواده ؟ یا یبا دوستات بر درای دوست رو مسافرت

 

فعالیت های 

 زندگی

 درسی؟ غیر مطالعه میزان

 کتاب میخونی؟ چه کتاب هایی؟

 ؟اوقات فراغت چه کار میکنی

 ؟اخرین کتابی ک خوندی

 فرهنگیو  پژوهشی ،سوابق علمی

 ؟عضو انجمن خاصی بودی

 ؟درحال حاضر مشغول به چکار هستی

 ؟ یرفت آمد دار ییها سایت چه ؟ توکامپیوتر بلدی

 ؟مدرکت رو کجا گرفتی

 چه فعالیت های اجتماعی داشتی تا حالا؟

 چه مقام های علمی و ورزشی داری؟

 باشند؟به نظرت برای این کار افراد باید چه ویژگی هایی داشته  توی دانشگاه توی کارهای گروهی کدوم ها را انجام می دادی؟

 چه سریال هایی می بینی؟

 ؟سربازی رفتی؟ چرا معاف شدی

 چه رشته ای؟ ورزش میکنی؟

 ی؟چرا نرفت یچطور؟اگه قبول شد یگهد ی؟جایسازمان مصاحبه داد یتا حالا برا

 پرونده حراستی داری؟

 ؟ یهست سیگار هلا

 وایبر؟کدوم گروهها عضوی تو  وایبر و واتس اپ داری؟

دیدگاه ها و 

 خصوصیات شما

 فرهنگی؟ تهاجم با مقابله ؟ راههاینظرت در مورد تهاجم فرهنگی

 ؟خصوصیات بارز اخلاقیت چیه

 نقاط قوت و نقاط ضعف شما؟

 ؟نظرت درمورد حرفهای مردم به خاطر شرایط سخت زندگی

 ؟نظرت راجع به فساد

 ؟پیشنهاد رشوه بهت بدن چکار میکنی

 ؟برخورد با مشتری و مشتری ناراضی



 

 ؟رایش مخالفیآچرا با ؟ نظرت در مورد آرایش کردن

 چرا نمی بینی؟ چرا می بینی؟ ماهواره می بینی؟

 نظرت در مورد حجاب؟

 ظاهر و لباس

 ؟این لباسایی ک پوشیدی رو کی خریدی

 از چه پوششی استفاده میکنی در مجالس و بیرون از خونه؟ه؟ پوششت همیشه اینطوری؟ درمورد پوشش تو سازمان و اینکه همیشه با چادر میگردی

 وقتی مهمونی می ری حجابت؟

 توی مسافرت چادر می پوشی توی اتوبوس یا ترمینال که وسایل زیاد داریم؟

 ؟تا حالا خط چشم کشیدی

 چند می دی؟ ۰۱۱به حجاب موهات از 

 صورتتو تیغ میندازی؟

 همیشه شلوار پارچه ای میپوشی؟

 همیشه موهات اینجوری ساده هستن؟

 احکام

 مبانی احکام

 ین برات واجبه.مثل نماز خوندن. اگه من نماز بخونم، نماز خوندن من تکلیف نماز خوندن تو رو از گردنت ساقط نمیکنه یعنی تو هم بایستی نماز بخونی و ا . واجب عینی چیه؟ مثال بزن

 دیگه نیاز نیست تو هم بری امر و نهی کنی.مثل امر به معروف و نهی از منکر کردن. یعنی وقتی یکی، دیگری رو امر به معروف و نهی از منکر میکنه، دیگه کفایت میکنه همون یک نفر،  . واجب کفایی چیه؟ مثال بزن

 توی نمکزار و اونجا بمیره و تبدیل به نمک بشه. یعنی از حالی به حال دیگه در اومدن. مثل سگ که بره استحاله چیه؟

 عاقل بالغ چه کسی رو مقید نماز و روزه میدونیم؟

 ماه 9سال و  8ماه                                  دخترها:  6سال و  41پسرها: : سن تکلیف پسرها و دخترها )هجری شمسی(

آیند یا در جنگ به رهایی که اگر به آنها زکات بدهیم، به اسلام در میشتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره )در صورتی که معامله با آن مرسوم باشد(.... موارد مصرف: فقیر و مسکین/ مأمور امام یا نائب امام/ کاف گندم، جو، خرما، کشمش، زکات و موارد مصرفش؟

 های خود را بدهد / فی سبیل ا... / ابن سبیل.تواند بدهیی کسی که نمیکنند/ خریداری بنده و آزاد کردن آنها / پرداخت بدهمسلمانان کمک می

شود و نصف الشرایط داده میمجتهد جامع . غنیمت جنگ         موارد مصرف: نصف آن که سهم امام است به6. جواهری که از غواصی در اعماق دریا استخراج شود   5. مال حلال آمیخته به حرام  1. گنج  3. معدن  2. منفعت کسب  4 خمس و موارد مصرفش؟

 دیگر آن سهم سادات است.

یگرى که مانع دیدن است یا سرو صدایى که مانع شهر اثرى ندارد، ولى باید در هوا گرد و غبار یا مه یا چیز د یعنى از وطن یا محلّ اقامتش به اندازه اى دور شود که صداى اذان شهر را نشنود و مردم شهر او را نبینند، امّا دیدن و ندیدن دیوارهاى حد ترخص؟

 احتیاط جمع میان نماز شکسته و تمام است.شنیدن است وجود نداشته باشد و اگر یکى از این دو علامت حاصل شود کافى است، به شرط اینکه یقین به نبودن دیگرى نداشته باشد، و الاّ 

 نان و .... گرم گندم، آرد، جو، برنج، 057 یک مُدّ طعام چیه؟

 وضو و تیمم

خواند. د برود و دوباره وضو بگیرد. شک بین نماز: نماز باطل است، برود وضو بگیرد، و دوباره نماز باگر فرد شک کند که عضوی از بدن را مسح کرده یا نه، بایستی دوباره از آن قسمتی که شک کرده، مسح کند تا آخر. شک در قبل از نماز: بای؟ شک در وضو

 در بعد از نماز: نماز صحیح است اما برای نماز بعدی بایستی وضو بگیرد. شک در بعد از وضو: وضو صحیح است. شک

 . جنابت0. استحاضه زنان   6مستی و دیوانگی     .5. خوابیدن )طوری که چشم نبیند و گوش نشنود(  1. باد معده و روده   3. غائط   2. بول   4 ؟مبطلات وضو

 روش آروم دست بکشیم.جبیره همونیه که روی زخم یا محل شکستگی میذارن. وضو جبیره ای اونیه که آب وضو رو به اطراف جبیره ببریم و یا اگه جبیره تمیز باشه،  وضوی جبیره ای؟؟ چیهجبیره 

  ؟حکم شستن دست ها در وضو

  تیمم رو انجام بده؟

 دیگری بگیرند مثل آب هندوانه یا گلابآبی که آن را از چیز  آب مضاف چیه؟



 

. خود فرد وضو 47. موالات 9. ترتیب 8. به قصد قربت انجام گیرد. 0. وقت برای وضو کافی باشد. 6. اعضای وضو پاک باشد. 5. ظرف آب وضو، از طلا و نقره نباشد. 1. ظرف آب وضو غصبی نباشد. 3. مطلق باشد. 2. آب وضو پاک باشد. 4 شرایط آب وضو؟

 . در اعضای وضو مانع وجود نداشته باشد.42ضرر نداشته باشد. . استعمال آب 44را انجام دهد و نه دیگری برای او 

. نیاز به 5ز به آب برای حفظ جان  . نیا1. ترس از ضرر  3. مشقت بیش از حد  2. پیدا نکردن آب  4تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل / بر خاک، ریگ، کلوخ و سنگ اگر پاک باشد و بر آجر و کوزه قبل از پخته شدن / شرایط:  انواع تیمم، شرایط تیمم؟

 . کمبود آب.0. نداشتن آب مباح  6آب برای تطهیر  

 غسل

 غسل ترتیبی و غسل ارتماسی. انواع غسل و توضیح؟

 ارتماسی؛ چون یکی از مبطلات روزه، فرو بردن سر در آب است. در ماه رمضان کدام غسل رو نمیشه انجام داد و چرا؟

 گردد. باعث باطل شدن روزه می ماه رمضان؟غسل ارتماسی در 

 واجب می شود.. غسلی که به واسطه نذر و قسم 0. غسل مس میت   6. غسل میت   5. غسل نفاس   1. غسل حیض   3. غسل استحاضه   2. غسل جنابت   4 هستن؟ غسل های واجب چیا

 نماز

. غیر از جای اصلی 1. شک بین چهار و پنج پس از سجده دوم.  3. فقط یک سجده فراموش شود.  2. سهواً در نماز حرف بزنیم. 4در موارد زیر دو تا سجده سهو انجام می دهیم:  استفاده میشه؟کی ؟ ذکر سجده سهوه؟ یا ن هسجده سهو واجب سجده سهو؟

 وَ بَرَکاتُهُ  ..النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ ا یُّهَاا یکَالسَّلامُ عَلَ ل..وَ بِا ..بِسْمِ اذکر آن:  . اگر تشهد را سهواً فراموش کنیم. 6 . غیر ارکان را اگر سهواً کم و زیاد کنیم.  سجده سهو واجب است.5سلام دادن، سلام دهیم.    

 چه عمداً و چه سهواً نماز باطل می شود. ؟اگه سهوا پشت به قبله نماز بخونی حکمش چیه

 سه رکعت کامل ؟رکعتی در سفر چطور خونده می شه 2نماز 

 نماز را باطل می کند. ؟رکعتی حکمش چیه 2و  3شک در شمار رکعت های نماز 

تفاوت در این است  والات.م –ترتیب  –سلام  –تشهد  –ذکر  –سجود.         غیر ارکان: قرائت  –رکوع  –قیام )قبل از تکبیره الاحرام و متصل به رکوع(  –تکبیره الاحرام  –ارکان نماز: نیت  تفاوت رکن و غیر رکن؟ غیر رکن، ارکان نمازواجبات نماز؟ 

 د، نماز را باطل می کند.آوریم و نماز باطل نمی شود. اما اگر عمدا باش که اگر ارکان را چه سهوا و چه عمدا کم و زیاد کنیم، نماز باطل است ولی غیر رکن اگر سهوا کم یا زیاد شود، برایش دو سجده سهو بجا می

 شود. یاگر یک سجده فراموش شود، بایستی دو سجده سهو بجا آورد ولی اگر دو سجده فراموش شود، یک رکن نماز کم شده و این باعث باطل شدن نماز م گر یک سجده در نماز فراموش بشه حکم چیه؟اگر دوتا سجده فراموش بشه چی؟ا

ن دو و پنج شک بی –شک بین سه و شش یا سه و بیشتر از شش  –شک در اینکه یک رکعت خوانده ایم یا بیشتر  –شک در آنکه ندانیم کلاً چند رکعت خوانده ایم  – رکعتی 3شک در نماز واجب  – رکعتی 2در نماز واجب شک  ؟شکهای باطل کننده نماز

 تا شد(. 8کعت خواندیم یا بیشتر از دو رکعت )ر نماز چهار رکعتی اگر پیش از سجده دوم شک کنیم که دو رد –ار و شش و یا چهار و بیشتر از شش شک بین چه –یا دو و بیشتر از پنج 

ر عمدا و سجده سهو بجا می آوریم و نماز باطل نمی شود. اما اگتفاوت در این است که اگر ارکان را چه سهوا و چه عمدا کم و زیاد کنیم، نماز باطل است ولی غیر رکن اگر سهوا کم یا زیاد شود، برایش د ؟ارکان نماز چه فرقی با دیگر واجبات نماز دارند

 باشد، نماز را باطل می کند.

 حذف کرد. را نیز می توانبه جای وضو، تیمم می کنیم و این موارد را حذف می کنیم: اذان، اقامه، بجای اینکه سه بار تسبیحات اربعه بگوئیم، یکبار بگوئیم، قنوت  تونی حذف کنی؟اگه وقت نماز تنگ باشه کدوم قسمتهاشو می 

 قسم آن صحیح است. 9قسم آن مبطل است.  8قسم آن را اعتنا نمی کنیم.  6قسم است.  23 شکیات نماز؟

 اول احتیاط و بعد سجده سهو. اگر در یک نماز هم نماز احتیاط واجب شود و هم سجده سهو ابتدا کدام یک را انجام میدی؟

قبل از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود عبور نکند و نخواهد ده روز یا بیشتر در اثناء راه . 1. در بین راه از قصدش بر نگردد.  3. قصد هشت فرسخ سفر را داشته باشد. 2کیلومتر( شرعی نباشد.  13. سفر او کمتر از هشت فرسخ )4شرط:  8 ؟شرایط نماز مسافر

 .به حدّ ترخّص برسد. 8. شغل و کار او مسافرت نباشد. 0. از صحرانشین هاى خانه بدوش نباشد. 6 .سفر او براى کار حرامى نباشد. 5. توقف کند

 در هر حالتی نماز صحیح است ولی بایستی دو تا نماز احتیاط نشسته و یا یکی نماز احتیاط ایستاده خواند. میکنی؟ هچ رو ارهشک بین سه و چ

 مبطل نماز است. رکعتی؟ در سهشک بین دو و سه 

 ا... دارد ولی اقامه در انتها یکی. اذان در ابتدا چهارتا ا.. اکبر دارد ولی اقامه دو تا / اذان قد قامت صلاه ندارد، ولی اقامه دارد / اذان در انتها دو تا لا اله الا فرق بین اذان و اقامه؟

. برای امور دنیا با صدای بلند گریه 0. خندیدن عمدی    6. حرف زدن عمدی    5. روی برگرداندن از قبله   1. گفتن آمین بعد از حمد   3. گذاشتن عمدی دست ها روی هم   2عمدی و یا چه سهوی   . باطل شدن وضو یا غسل در بین نماز، چه 4 مبطلات نماز؟

 در نمازهای واجب دو رکعتی و سه رکعتی. شک 47. خوردن و آشامیدن در حین نماز    9. دست زدن و به هوا پریدن    8کردن.    



 

 روزه

. قی کردن   8. باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح   0. فرو بردن تما سر در آب    6. رساندن غبار به حلق   5. دروغ بستن به خدا و پیامبر )ص( و جانشینان پیغمبر و معصومین )ع(   1. استمناء    3. جماع    2. خوردن و آشامیدن    4 مبطلات روزه؟

 ان.. اماله کردن با چیزهای رو9

 زه تمام بگیرد.ودر هر موردی که نمازش شکسته باشد، نبایستی روزه بگیرد ولی اگر شغلش مسافرت باشد و یا قصد ده روز کرده که نمازش کامل است، بایستی ر اگر بخوایم بریم مسافرت و بخوایم روزه هم بگیریم چی کار باید بکنیم؟

 اگر سهوی باشد، روزه باطل نمی شود ولی بایستی زود از آب سرش را خارج کند. ماه رمضان روزه باطل نمیشه؟استثنائاتی که با فرو بردن سر در آب در 

روزه غیر واجب برای فرزند اگر موجب  –روزه غیر واجب برای زن اگر مزاحم حق زوج شود  –روزه یوم الشک برای ماه رمضان  –ماه ذی الحجه برای کسی که در منا است  43و  42، 44روزه  –روزه عید قربان  –روزه عید فطر  چه روزهایی روزه حرامه؟

 اذیت والدین شود.

 فقیر طعام بدهیم. 67روز آن پیاپی باشد و یا به  34دو ماه روزه و  کفاره روزه؟

 روزه نذر. –قضای روزه پذر بر پسر بزرگتر  –رجب(  45روزه روز سوم اعتکاف ) –روزه کفاره )کفاره نذر، کفاره ماه رمضان و ...(  –روزه ماه مبارک رمضان  روزه های واجب؟

 نماز

 نماز جمعه

 نماز جمعه، یکی قبل از رکوع رکعت اول و دیگری بعد از رکوع رکعت دوم. کدام نماز دو قنوت داره؟

  رفتی؟ کی جمعه نماز آخرین

 دو رکعت. رکعت اول: حمد + سوره جمعه + قنوت + رکوع.           رکعت دوم: حمد + سوره منافقون + رکوع + قنوت نحوه خوندنش؟

  ؟با کی میری نماز جمعه

  قبل خطبه ها کی صحبت کرد چی گفت؟

  خطبه هاش به چه شکله؟

 ؟کار کردن کسی حرف خاصی زدبین خطبه ها چی 

  موضوع آخرین نماز جمعه؟

  ؟میرین ماهچند بار در 

  ؟امام جمعه موقت

 قرآن در جمعهسوره  47و  9 یاتدر آ. دستور الهی است: 1. در مورد مسائل سیاسی به ما هشدار داده می شود و ما آگاه می شویم.  3. موجب وحدت ملی می شود.  2. با موعظه های امام جمعه، ما به جلو حرکت می کنیم.  4 ؟هدف از رفتن به نماز جمعه

و  یدشو یاو فضل خدا را جو یدپراکنده گرد ین[ زمیو چون نماز گزارده شد در ]رو( 9شما بهتر است ) یبرا ینا یداگر بدان یدو داد و ستد را واگذار یدذکر خدا بشتاب ینماز جمعه ندا درداده شد به سو یچون برا یداآورده یمانکه ا یکسان ی: اآمده است چنین

 (47) یدگرد گارباشد که شما رست یدکن یاد یارخدا را بس

 سوره جمعه در رکعت اول و سوره منافقون در رکعت دوم و هر دو بعد از حمد.    نماز جمعه دو تا قنوت دارد. چند قنوت داره؟سوره هایی که در نماز جمعه خونده میشه چیان؟ 

 یزجا یگرد یزفهمد به بچه ممکه خوب و بد را مى یزاقتدا کردن بچه مم -مرد باشد  یداگر مأموم مرد است امام او هم با -بخواند  یحنماز را به طور صح -زاده باشد حلال -عادل  -دوازده امامى  یعهش -عاقل  -الغ ب -آگاه به مسائل سیاسی  شرایط امام جمعه؟

 مرد باشد. یزواجب آن است که امام جماعت زن ن یاطو احت یست،ن

 مام جمعه دائم قم هست.            امام جمعه دائم تهران: آیت ا.. خامنه ایامام جمعه دائم قم: آیت ا.. امینی که در حال حاضر کسالت دارند و آقای اعرافی یه جورایی دائم محسوب میشن ولی رسماً آیت ا.. امینی ا و تهران کیه؟ امام جمعه اصلی قم

 نماز جماعت

  ؟همیشه میری ؟مسجدم امام جماعت کی بود کدو ؟نماز جماعت میری

. آنکه در اول وقت نماز 1. نماز خوان از بی نماز شناخته میشه.    3. وضع شده تا دوستان رو از امور منفی و زشت، نجات داد.   2. نماز جماعت وضع شده که بعضی برای بعضی دیگه شهادت به اسلام بدند.   4امام صادق )ع(:   ؟نماز جماعت چیههدف از 

 شود. علاوه بر فرمایش امام صادق )ع(، ما اتحاد و افعال دست جمعی برای ذکر خدا گفتن را در نماز جماعت مشاهده خواهیم کرد.  میخواند با آنکه در اول وقت نماز نمیخواند، شناخته می

  ؟هر چند وقت یک بار نماز جماعت میری

 صبر می کنیم تا امام قیام کنند و به او اقتدا می کنیم. اگر زمانی که به نماز جماعت رسیدی که امام در سجده بود چطور اقتدا میکنی؟

همراه امام نماز رو بجا  و س حمد و سوره رو نمیخونم،سریع اقتدا می کنم و اگه بدونم یا احتمال بدم که وقت دارم تا حمد و سوره رو بخونم، می خونم و اگه بدونم یا احتمال بدم وقت نیست، پ اگه قیام رکعت سوم به نماز جماعت برسی چیکار میکنی؟

 میارم و همون یک رکعت برام حساب میشه.



 

 میخونم. افرادم میکنم و رکعات بعدی رو یامثل سوال قبل، با این تفاوت که وقتی امام در حال تشهد و سلام هست، من تجافی )نیمخیز( می کنم تا تشهد و سلام جمع تمام بشه و بعدش ق اگه رکعت چهارم برسی چگونه اقتدا میکنی؟

 رکعت اول رو با رکعت دوم امام جمعه میخونیم و رکعت دوم رو فرادا میخونیم. در رکعت دوم نماز جمعه چگونه باید اقدا کرد؟

 برای تمام شدن تشهد یا تشهد و سلام نیمخیز در نماز جماعتتجافی چیه؟ 

 در همه رکعات میشه به امام جماعت وصل شد، ولی بایستی یا در بین قرائت امام جماعت باشه و یا در حین رکوع. نماز وصل شد؟ هرکعاتی میشه ب هتوی چ

 بایستی یا در بین قرائت امام جماعت وصل شد و یا در حین رکوع.صبر میکنم تا امام قیام کنه. چون  اگه به تشهد نماز جماعت برسی چیکار میکنی؟

  دانشگاتون؟امام جماعت 

 نماز جمعه، نماز های یومیه، نماز عید فطر، نماز عید قربان. نماز جماعت چی میری؟

 نمازهای یومیه

ترسد پس وقتی آن را ضایع ساخت )نمازها را در اوقاتش باشد، شیطان از او میگانه در اوقاتش میپنجتا انسان مواظب نمازهای . عامل اصلی جلوگیری از گناهان بزرگ. پیامبر )ص(: 2. ثواب بیشتر چون مستحب است.   4 یخونی؟چرا نمازتو اول وقت م

مام حسین ـ علیه السلام ـ نیز در ظهر عاشورا هنگامی که وقت نماز فرا رسید، نماز را به ا. به دلیل حساس بودن نماز اول وقت، حتی جهاد هم نمیتواند باعث شود نماز اول وقت به تاخیر بیافتد. 3  دارد.شیطان بر او جرأت نموده و او را به گناهان بزرگ وا مینخواند(

لیس »له ـ فرمودند: علیه و آ ..تا جائیکه پیامبر اکرم ـ صلی ات. رفته اسهمچنین به تأخیر انداختن نماز از اول وقت یکی از مصادبق استخفاف و سبک شمردن نماز است که در روایات بسیاری مورد نکوهش شدید قرار گ. 5   همراه اصحاب در اول وقت اقامه کردند.

خوانیم: وقتی وقت نماز فرا رسید نماز را در اول میدر روایتی از امام رضا ـ علیه السلام ـ . 8   وجود نشاط، آمادگی و حضور قلب بیشتر در اول وقت.. 0  عادت دادن شخص به نظم.. 6   [ از )امّت( من نیست کسی که نماز را سبک بشمارد.6«]منّی من استخفّ بصلاته

 دانی در وقت بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد.وقت بجای آر زیرا که نمی

 هستش؟ ساعتی چه ظهر و صبح اذن ها روز این تو

 ؟بیشتر چه وقتایی قضا میشه؟ نماز قضا داری 

 از کی شروع کردی به نماز خوندن؟

 کردی نمازتو؟تا حالا ترک 

 سلام نماز رو بگو

ربَّ .                 8هیبخشنده . آل عمران آ ییتو یراز بر ما ببخش یخود رحمت یو از سو از راه حق منحرف مگردان؛ یکرد یتبعد از آنکه هدا را، یماندلها کَ انتَ الوَهّاب . پروردگارا وَهَب لَنَا مِن لَّدُنکَ رَحمَةَ اِنَّ یتَناربَنا لا تُزِغ قُلوبَنا بَعدَ اِذ هَدَ نوت چی میگی؟قدر 

 448 یه. سوره مومنون آ یرحم کنندگان ینو رحمت کن؛ و تو بهتر یامرز. پروردگارا ! مرا ب ینالراحِم یرُاغفِر وَ اَرحَم وَ انتَ خَ

 : قیامی است که قبل از رکوع رفتن داریم.رکوع هقیام متصل ب

 نمازهای دیگر

 پنج شنبه( – 4391مهر  2عید قربان ): بارکی رفتی نماز عید خرینآ

فطر و  یدماز عنوقت . و میتوان به جماعت یا فرادی خواند اما در غیاب ایشان، مستحب است و باید به جماعت خواند در زمان حضور امام، واجب است چطور خونده میشه؟ نمازعید فطر خوندش؟ یدابه فر همیش ،نماز عید فطر واجب یا مستحب

 تا ظهر است. یدقربان از اوّل آفتاب روز ع

 . نمازی که به سبب اجیر شدن یا نذر یا قسم و یا عهد واجب می شود.6. نماز قضای والدین که بر دوش پسر بزرگتر است.      5. نماز طواف واجب خانه کعبه      1. نماز میت      3. نماز آیات    2. نماز یومیه     4 ؟نماز های واجب

 بار حمد و سوره 5قسمت سوره    یا     5بله، زلزله های پیاپی شهرستان آمل /  حمد +  تا حالا نماز آیات خوندی؟ به چه صورتی خوانده میشه؟

ده به جا آورد و جحمد و سوره باید پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود، بعد دو س دو رکعت است، در رکعت اوّل بعد از خواندن نماز عید فطر ؟نماز عید فطر و نحوه خوندنش

در قنوت این نماز هر دعایی کافی است، ولی مناسب است این دعا را به قصد  .رکوع دو سجده به جا آورد و تشهّد بخواند و سلام گویدبرخیزد و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از 

 : ثواب بخواند

فی کلِّ نِی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ذُخْراً وَ شَرَفاً وَ کرامَةً وَ مَزیداً اَنْ تُصَلِّی عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ اَنْ تُدْخِلَ اَهْلَ التَّقْوی وَالْمَغْفِرَةِ اَسْئَُلک بِحَقِّ هذَا الْیَوْمِ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمینَ عیداً وَ لِمحَمَّد صَلَّیللّهُمَّ اَهْلَ الْکبْرِیاءِ وَ الْعَظِمَة وَ اَهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ اَهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ ا

 .مّا اسْتَعاذَ مِنْهُ عِبادُک الْمـُخْلَصُونَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک خَیْرَ ما سَئَلَک بِهِ عِبادُک الصّالِحُونَ وَ اَعُوذُ بِک مِفیهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد وَ اَنْ تُخْرِجَنی مِنْ کلِّ سُوء اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد صَلَواتُک عَلَ خَیْر اَدْخَلْتَ

 نماز احتیاط کدوم نماز قنوت و سوره نداره؟

http://www.beytoote.com/religious/grateful/fetr-prayer-tide.html
http://www.beytoote.com/religious/grateful/fetr-prayer-tide.html


 

 تشهد و سلام.  زمان آن:اذان و اقامه ندارد. بدون به هم زدن صورت نماز، تکبیر میگوئیم و بعد حمد را آهسته خوانده و سوره را نمیخوانیم و بعد رکوع، سجود و  ؟اینکه چه موقع خونده میشهو  نحوه ی خواندن نماز احتیاط

 : دو تا نشسته یا یکی ایستاده1و  3در هر حالتی: بین            : دو تا نشسته یا یکی ایستاده5و  1: دو تا نشسته + دو تا ایستاده       قبل از رکوع: بین 1و  3 و 2: دو تا ایستاده      شک بین 1و  2: دو تا نشسته یا یکی ایستاده       شک بین 3و  2بعد از سجده دوم: شک بین 

 بله، زلزله های پیاپی شهرستان آمل یادت میاد نماز آیاتو آخرین بار کی خوندی؟

 بادهای زرد و سرخ. –کسوف )خورشید گرفتگی(.                     اگه بیشتر مردم بترسند، واجب میشه: رعد و برق شدید  –خسوف )ماه گرفتگی(  –حتی اگه نترسیم: زلزله  میشه؟نماز آیات کی ها خونده 

 بله یا میشه به جماعت خواند؟آ

 موجب ترس شود، بله.اگر  یا هنگام بارش شدید باران و سیل باید نماز ایات خواند؟آ

رکعت نزدیک به ظهر(      2رکعت بین مغرب و عشا(     نماز سلام مسجد     نماز عید غدیر ) 2(.     نماز غفیله )44نافله شب ) –( 2نافله عشا ) –( 1نافله مغرب ) –( 8نافله عصر ) –( 8نافله ظهر ) –( 2: نماز های نافله: صبح )نماز های مستحبی چندتاش رو بگو

 بار سوره قدر(          نماز اموات 47رکعت و برای میتی که شب اول قبر دارد: حمد + آیه الکرسی / حمد +  2رکعت و دو سلام دارد(.        نماز شکر      نماز وحشت ) 1نماز جعفر طیار )در طول روز و شب میشود خواند اما بهتر است در روز جمعه آنرا خواند، 

 نماز عصر –نماز ظهر  –نماز احتیاط  نماز هایی که بایستی با صدای آرام خواند؟

 عقیدتی

 قرآن

 (.3) که دشمن تو مقطوع النسل است یبه راست(.  2ن )ک یپروردگارت نماز بخوان و قربان یس به شکرانه اش براپ  (.4)یم( داد (س)) فاطمه  یرکث یرمحققا ما به تو خحضرت فاطمه )س( /   ؟سوره کوثر در وصف کی اومده

 قرآن بلدی بخونی؟قران،   با آشنایی میزان

 .خونب قرآنو بازکن و

 بقره، عبرت هایی برای ماست از داستان قوم موسی )ع(. درباره چیه؟ کدوم سوره قرآن بیشتر میخونی؟

 یس قلب قرآن؟

 الرحمان عروس قرآن؟

 اوَمَ أَیْدِیهِمْ  بَیْنَ مَا یَعْلَمُ  بِإِذْنِهِ  إِلاَّ عِنْدَهُ یَشْفَعُ  الَّذِی ذَا مَن الأَرْضِ  فِی وَمَا السَّمَاوَاتِ فِی مَا لَّهُ نَوْم   لاَ  وَ سِنَه   تَأْخُذُهُ لاَ  الْقَیُّومُ الْحَیُّ  هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ لاَ  اللّهُ . 250و  256، 255سوره بقره و آیه  و کدام آیه ها؟ آیت الکرسی در کدام سوره قرآنه؟

 بِالْعُرْوَهِ  اسْتَمْسَکَ فَقَدِ هِ بِاللّ مِنویُ وَ  بِالطَّاغُوتِ یَکْفُرْ نْفَمَ  الْغَیِّ مِنَ  الرُّشْدُ  تَّبَیَّنَ قَد الدِّینِ  فِی إِکْرَاهَ  لاَ (.255) الْعَظِیمُ الْعَلِیُّ هُوَ وَ  حِفْظُهُمَا دُهُ وویَ لاَ وَ  ضَالأَرْ  وَ  مَاوَاتِالسَّ کُرْسِیُّهُ  وَسِعَ شَاء بِمَا إِلاَّ عِلْمِهِ مِّنْ  بِشَیْء   یُحِیطُونَ لاَ  وَ خَلْفَهُمْ 

 (.250) الِدُونَخَ فِیهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ أُوْلَئِکَ الظُّلُمَاتِ لَیإِ النُّورِ مِّنَ یُخْرِجُونَهُم الطَّاغُوتُ مُ ئُهُأَوْلِیَآ کَفَرُواْ وَالَّذِینَ  النُّوُرِ إِلَی الظُّلُمَاتِ مِّنَ یُخْرِجُهُم آمَنُواْ الَّذِینَ وَلِیُّ اللّهُ (.256) عَلِیم  سَمِیع   وَاللّهُ لَهَا انفِصَامَ لاَ الْوُثْقَیَ

صورت  بهسوم،  یدن صوت قرآنه که به آدم یه انرژی خاص میده.اول اینکه من رو نسبت به حقوق خودم در جامعه و حقوق مردم که بر گردن من دارن، آگاه کرده و همچنین حقوقی که برای خداست. دوم خود شن ؟تاثیر قران تو زندگیت چی بوده

 م و توبه کنم و تکرار نکنم.زندگیم جریان پیدا کرده و باعث شده من از نعمت هایی که در اختیار دارم بهتر استفاده کنم. پنجم، باعث شده تا عواقب گناهانم رو ببینغیرمستقیم احکامش توی 

. (3شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است ): ﴾3﴿لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْر  مِّنْ أَلْفِ شَهْر  . (2و از شب قدر چه آگاهت کرد ): ﴾2﴿وَمَا أَدْرَاکَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ .  (4ما ]قرآن را[ در شب قدر نازل کردیم ): ﴾4﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ . بِسْمِ اللَّّهِ الرَّّحْمَّنِ الرَّّحِیمِ. سوره قدر بخون

 (5آن شب[ تا دم صبح صلح و سلام است ): ﴾5﴿سَلَام  هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ . (1در آن ]شب[ فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان براى هر کارى ]که مقرر شده است[ فرود آیند ): ﴾1﴿رَبِّهِم مِّن کُلِّ أَمْر  تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ 

: )پروردگارا( تنها تو را ینُنَسْتَعِ یّاکَ نَعْبُدُ وَ اِ اِیّاکَ .: )خداوندى که( صاحب روز جزا استینِالدّ یَوْمِ  مَالِکِ .است یشگر: بخشنده و بخشایمِالرَّح اَلرَّحْمنِ. است یانمخصوص خداوندى است که پروردگار جهان یش: ستاینَاَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَم معنی سوره حمد؟

. که آنان را مشمول نعمت خود ساختى: راه کسانى یْهِمْاَنْعَمْتَ عَلَ ینَ الَّذ صِراطَ. فرما یت: ما را به راه راست هدایمَالصِّراطَ الْمُسْتَق اِهْدِنَا.ییممى جو یارىو تنها از تو  یم: )پروردگارا( تنها تو را مى پرستینُنَسْتَعِ یّاکَ نَعْبُدُ وَ اِ اِیّاکَ.ییممى جو یارىو تنها از تو  یممى پرست

 .: نه راه کسانى که بر آنان غضب کردى و نه گمراهانینَوَ لا الضّآلّ  یْهِمْ لْمَغْضُوبِ عَلَا غَیْرِ

 آیه الکرسی ؟دعاهای قرآنی

 لا اله الا الله حقاً حقا  سَجَدتُ لَکَ یا ربِّ تَضَرُعاً وَرِّقاً              62نجم  – 30فصلت  – 49علق  – 45سجده  سجده واجب؟

 احادیثدعاها و 

 یدهرگز گمراه نخواه یازیددست ب دو ینخودم. مادام که شما به ا یتعترت و اهل ب یگریکتاب خدا قرآن و د یکی گذارمیو گرانبها م یسشما دو امانت نف یانمن در م :یما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعد یکتاب الله وعترت ینالثقل یکمتارک ف یان ؟حدیث ثقلین

 .مگر بر سر حوض کوثر شوندیاز هم جدا نم گاهیچمن ه یادگاردو  ینشد و ا

 یه صورت جمعو ب یمذهب یهاچهارشنبه، در مکان یهادعا را شب ینا یرانا یعیانکه ش یعیانش یاست برا ییتوسل دعا یدعا.  دعای توسل. یا وجیها عندا.. اشفع لنا عند ا.. ؟ یک فرازش؟باچه دعاهایی مانوسی کدوم دعا بیشتر روت تاثیر داره؟

 .شودیشروع م« الرَّحْمَةِ... ینَبِ یکبِنَبِ  یکأَسْأَلُک وَ أَتَوَجَّهُ إِلَ  یاللَّهُمَّ إِنِّ»توسل با عبارت  یدعا .خوانندیم



 

 جوشن کبیر ؟دعاهایی میخونن چهشب احیا 

 وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ  در زیارت عاشورا به کی سلام داده شده؟

 . نقل شده (()امام صادق )ع یعیاناست که از امام ششم ش یمهد یبتو تأسف بر غ یعهدعا مشتمل بر عقاید ش ینادر صبح جمعه قبل از طلوع آفتاب / عید فطر/ عید قربان/ عید غدیر.   و مضمونش؟ و ندبه یعنی چه؟ دعای ندبه خطاب به کیه؟

 اسم خداوند پشت سر هم آورده شده.. سبحانک لا اله الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب 4774 ذکر جوشن کبیر چیه؟

ةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لِی قَدَمَ صِدْق  عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ الَّذِینَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشَّاکِرِینَ لَکَ عَلَى مُصَابِهِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى عَظِیمِ رَزِیَّتِی اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی شَفَاعَاللَّهُمَّ لَکَ : »یمخوان یعاشورا م یارتدر عبارت سجده ز ؟ذکر سجده زیارت عاشورا

 «ا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَیْنِ علیه السلامبَذَلُو

 تولی و تبری ؟م یکی از فروع دین ارتباط دارهکدو با …انی سلم لمن سالمکم و

 یا وجیها عندا.. اشفع لنا عند ا.. . ؟چه بخشی تو دعای توسل تکرار میشه

است و  یبلند عرفان ینمضام یدعا، حاو . اینبود آموخت یکه از خواص و یادبن ز یلآن را به کم یبه خضر آموخت پس عل یلاست که جبرائ ییآن دعا یلکم یاست. مشهور است که دعا یعیانش یجرا یاز دعاها یلکم یدعا مضمون دعای کمیل چیه؟

 یوزر یشاز شرّ دشمنان و گشا یآسودگ یبرا یعیان. به باور ششودیشعبان و در هر شب جمعه خوانده م یمهن یهادر شب یلکم ی. دعانمایدیمگناهانش را  یشجملات هم آهنگ است که خواننده دعا در آنها از خداوند طلب بخشا یاز سر ییهاشامل مجموعه

کند و سپس در چند فقره، خداوند را به رحمت، قوت، جبروت، عزت، عظمت، این دعا را با نام خداوند آغاز می حضرت علی)ع( عارفانه توام با سوز عاشقانه. ی. در خواستشودیدعا با درخواست از خداوند متعال شروع م ینا و آمرزش گناهان سودمند است.

حضرت در فقره بعد با یاد خدا به خدا تقرب  .کندشود و از خداوند طلب آمرزش میکند و آثار و پیامدهای اعمال آدمی را متذکر میندا می« یا نُورُ یا قُدُّوسُ یا أَوَّلَ الْأَوَّلِینَ وَ یا آخِرَ الْآخِرِینَ»دهد. بعد خداوند را با قسم میسلطنت، ذات، اسماء، علم و نور الهی، 

در ادامه به  .داردکند و با عباراتی شدت اشتیاق خود به حق را ابراز میخواهد که به پیشگاه خدا نزدیک شود، سپاسگزاری را به او یاد دهد، یاد خدا را به خود الهام دهد و از خدا طلب خضوع و خشوع میرار داده و از خدا میجوید، خدا را شفیع درگاهش قمی

کند و به ضعف و نقص و ها و عدم استحقاق بنده به تعریف و تمجیدها را بیان میدر بندهای دیگر، آن حضرت ستار العیوب بودن خداوند، دفع بلاها، حفظ لغزش .کندخداوند را بخشایشگر خطاپوش معرفی میفرمان عالم گیر خداوند اشاره کرده و با عباراتی 

ین شیطان اشاره کند و به تسویل نفس و تزیخواهد و با توسل به عزت خداوند از او خواسته هایی مطرح میز آنها نزد خداوند شکوه کرده و از لطف و کرم الهی برای رفع آنها کمک میکند و اها و ... اشاره میبدحالی، به سنگینی بلا و گرفتاری و قصور و نارسایی

ای مولای من گیرم که بر عذاب تو شکیبا باشم چگونه بر دوریت »گوید: پردازد و میسپس آن حضرت به مقایسه بلاهای دنیا با عذاب آخرت می .سوزاندنمیکند که خداوند موحدان و پرستشگران را در آتش جهنم کند. با اشاره به سابقه لطف ازلی عنوان میمی

 .طلبدو در پایان با ندا کردن خداوند به صفاتی، از خداوند حاجت هایی می« آیا مومن و کافر یکسانند؟»گوید کند و میخداوند اشاره می به رحمت مؤمن بعد به امید بنده« صبر کنم؟

ی ها عقیدتفعالیت

 مذهبی -

  ؟بسیج هستی

قانون خدا  یتآن و جهاد در راه خدا و گسترش حاکم یو دستاوردها یاز انقلاب اسلام یکه هدف آن نگهبان یمقام معظم رهبر یاست تحت فرمانده ینهاد یجبس»: کرده اند یفصورت تعر ینرا به ا یج، بس ینمستضعف یجدر اساسنامه بس .بسیج رو تعریف کن

ن جنگ : عزم و اراده سامان و اسباب ساز و سازما یبه معنا یبه لحاظ لغو یجبس. «باشد یمترقبه م یرگام بروز بلا و حوادث غهن ردمکمک به م ینمسلح و همچن یروهاین یربا سا یهمکار یقاز طر یدفاع یهکامل بن یتو تقو یرانا یاسلام یجمهور یندر جهان طبق قوان

 .باشد یجنگ م یکشور برا یک ینظام یروهای، آماده سفر شدن و آماده ساختن ن

 ؟چه دوره ها و آموزش هایی تو بسیج دیدین

 کی؟ فعال یا عادی؟از  کدوم پایگاه عضو هستی؟

 اسم فرمانده بسیجتون؟

 انجام میدی؟ توی بسیجچه فعالیت هایی 

 چیکار میکنی؟ چه زمانی؟ خودت فعالیت های مذهبی انجام میدی؟ در فعالیت های مذهبی شرکت میکنی؟

 ؟اخرین باری که مسجد رفتی

  اسم مسجد دانشگاتون؟

 خیر، همین که قدم بر میداریم برای رضای خدا، خودش نوعی پرستشه و نماز، هویت دینی یک مسلمونه. فقط نمازه؟منظور از پرستش 

زیاد  –خواندن سوره کهف در جمعه )زمان خاصی ندارد(  –فتن به نماز جمعه پیاده ر –رفتن به مسجد با لباس سفید  –در شب جمعه مقاربت با همسر مستحب است  –پوشیدن بهترین لباس  –استفاده از عطر  –نماز جمعه  –مسواک  –غسل  آداب روز جمعه؟

 صلوات فرستادن.

 کبوت و سوره قدر خونده میشه./ ضربت خوردن و شهادت امام علی )ع( / نزول یکباره قرآن / جوشن کبیر خونده میشه / سوره عن 23و  24، 49شب  شب های قدر چه شب هایی هستن؟ اتفاقاتی که میفته؟ چه دعاهایی خونده میشه؟

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86


 

 روزه میگیری؟ از کی؟

 .از چه راهی با خدا ارتباط برقرار می کنی

 تهراناسم امام جماعت دانشگاه ، اسامی امام جمعه های تهران، تهران نمازجمعه رفتی و ایا بعدنماز جمعه نمازدیگه ای خونده میشه، ونمامام جماعت گفتن چون گفتم ارشدتهران بودم

 عبادتو توی چی میبینی؟

اکرم  یامبرپ است که به تمام دستورات قرآن، ینشدن انتظار فرج ا ی)عج( است. عمل یحضرت مهد یانتظار فرج و ظهور دولت جهان یبت،در عصر غ یعیانش یفهوظ ینجمله خلاصه کرد و گفت بزرگ تر یکدر می توان  وظیفه ما در غیاب امام زمان چیه؟

کامل از قرآن و فرهنگ اهل  یرویپ. 2  کند. یتدرونى خود را تقو یمانروحى و ا یترا سامان داده و وضع یشتفکر اسلامى خو یدمنتظر با یف،اخلاق، احکام و وظا ید،در بخش عقا یعنی ینمعرفت و شناخت کامل د. 4 .یم)ع( جامه عمل بپو شان یت)ص( و اهل ب

مسلمانان  یگربا د یستگباتحاد و هم. 1.     ظهور را فراهم کردن ینهگام با آنان و زم( و همراه و همیهولى فق یژهبه و یدبر حق امام زمان )مراجع معظم تقل یباناطاعت از نا. 3.   یند یقافراد از حقا یناکرم )ص( و آگاه تر یامبرافراد به پ ینتر یک)ع( به عنوان نزد یتب

 یدو زنده نگه داشتن ام یگراندادن به د یدو انقلاب آن حضرت و ام یامبر ق یدوارىام. 6  .یانحراف یها یشو مقابله با خرافات، شبهات و گرا یند یقجهت آشنا ساختن مردم با حقا یو فرهنگ یفکر یکسب آمادگ.5.  آن حضرت یاقعو منتظران و یفتگانش یژهبه و

عصر محبت امام  یجادا. 9   محنت ها و سفارش به حق و صبر و مبارزه همه جانبه در برابر دشمن. یرو سا یبصبر کردن در برابر آزار و تکذ. 8    گناه در جامعه. ینهزم یدندا دانستن، ترک گناه و خشکانتقوا ، خود را در محضر خ یترعا. 0  همه امور. یشبه گشا

. 44    کن شدن درخت ستم. یشهعدالت و ر یو اجرا یحکومت عدل جهان یلتشک یبرا یطمح یآماده ساز. 47   او به مردم به عنوان امام مهربان و دلسوز. یتو عنا یشانو معتبر ا یواقع یلکرامات، مناقب و فضا یث،مردم با ذکر احاد یاندر م یگران)عج( در دل د

 .یواقع یعیانش یاریو دفاع و  ینیحقوق برادران د یاهتمام در ادا

 مبانی دینی

لایت فقیه همه اختیارات امامان معصوم شیعه را داراست، برای همین به او می گویند مطلق. وظایف و ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امامان معصوم را بیان می کند. الهی و انتصابی است و نه انتخابی. فقیه عالم،نظریه  ؟چیه ولایت فقیه

 کام اجتماعی اسلام به او داده شده است.قیه جامع الشرایط همان فرد اصلحی است که در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند از طرف خدای متعال و معصوم اجازه اجرای احقانون اساسی بر می گردد. پس: ف 447به اصل 

پیامبران  یق اصل نبوت و امامت تکمیل می گردد. در ضمن، با استفاده از این دو اصل، ما ازبه این دلیل که انسان علاوه بر هدایت تکوینی خداوند، نیازمند به هدایت تشریعی نیز می باشد. بنابراین هدایت تشریعی انسان ها، از طر اصل نبوت و امامت چرا لازمه؟

 با آنچه باید بشود، تطابق خواهیم داد.و امامان الگوبرداری خواهیم کرد و زندگی خود را 

 ه.ه که مردم به حقوق خودشون نمیرسن. پس بایستی حتما معاد باشه تا عدالت برقرار بشبایستی گفت که توی این دنیا همه حقوق افراد داده نمیشه، یه بخشی از حقوق افراد میمونه برای اون دنیا. خب اگه معاد وجود نداشته باش  ؟رابطه ی معاد و عدل الهی

امامت  است که نبوت و ینا یل،از دلا یکی ضرورت دارد. یامبرپ یبرنامه  یو ادامه  ینحفظ د یاست،وجود امام هم برا یرشد و تکامل بشر لازم و ضرور یبرا یامبرانگفت: همان طور که وجود پ یدضرورت وجود امام در جامعه با یدر باره  علت وجود امام؟

 .یردمردم قرار بگ یزنده که بتواند مقتدا ییوجود الگو. 1    مذهب یبقا. 3      نفوس مستعد یتترب. 2   .یخداوند در سطح کل ینحراست از د. 4دلایل دیگر:  باشد. یشگیهم یدبا یلطف یناز جانب خداوند است و بر اساس قاعده لطف چن یمعنو یضف یک

 یشینپ یامبرپ یماتتعل یفتحر یارفتن  یناز ب. 3      سطح فکر جوامع و اقوام یجیتدررشد  .2آن         یوستهپ یجلزوم استمرار در دعوت و ترو. 4 علت اومدن پیامبران متعدد؟

 مقاله از توی سایت ها. –رساله  –قرآن  –سخنرانی هایی که به صورت زنده خودم میشینم گوش میدم یا فایل صوتی اون رو گوش میدم  –با کتاب   جور دریافت میکنی؟ همباحث دینی رو چ

 )تقلیدی( .       فروع دین: نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولی، تبری)تحقیقی( اصول دین: توحید، معاد، نبوت، امامت و عدالت ؟در چه مسایلی باید تقلید کرد، فروع دین، دیناصول 

 یتگرراهنما و هدا ی،ان الهکه با فرم یزیچ یا یکس یعنیاست و در اصطلاح  یرهبر یبه معن .یندگو یم یزن یهامام یعیانبحث است که به ش ینهم یتدهد و به اهم یم یزرا از اهل سنت تم یعهاست که ش یعتش یاصل اعتقاد ینمهمتر ،امامت ؟عدل چیه؟ امامت چیه

 یامبراست که توسط خدا انتخاب شده است و توسط پ یحجت یشواپ ینکند. ا ییخدا راهنما یبه رهبر و امام دارد، که راه شناس و درستکار باشد و او را به سو یازدر هر زمان ن یتمندیهدا یخود و برا یفشناخت وظا یمسلمان برا یک. انسان ها به راه راست است

و  "روى یانهم"در لغت به معناى  "عدل" هاى مکلفان در مقام جزا ) پاداش و عقاب( است.استحقاق یتبه معناى ضرورت رعا ،عدل دارد. ییها یژگیها و و یتاست و امام مسئول یادیبن یاربس یمفهوم امامت ینگردد. بنابرا یم یبه مسلمانان معرف یشینو امامان پ

     لف . موزون بودنادر اصول دین، چنین معنایی دارد:  است. یهو فد ینشود و گاه به معناى بدل و جانشبه کار گرفته مى یزواژه به معناى مثل و هم اندازه )معادل( ن ین. ایدآمتعدّى شود، به معناى عدول و انصراف مى "عن"است و اگر با  یطاجتناب از افراط و تفر

 . کمال وجود دارد یااستحقاقها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت  به آنچه امکان وجود  یتد . رعا       حق ، حق او را یحقوق افراد و عطا کردن به هر ذ یتج . رعا.     است یضهرگونه تبع یو نف ی، تساودوم عدل یب . معن

پردازد  یم یهلعلم فقاهت به انتشار رساله عم یلپس از سالها تحص یهآن است.فق یاتو احکام و روا یناز د یقعمدارای قدرت فهم و استنباط  و خوانده فقاهت درس -سال چهل حدود معمول طور به–است که سالها  یکس یدمرجع تقل ؟فرق مجتهد با ولی فقیه

و  -باشد یدکه حتما مرجع تقل یستکه البته لازم ن - است یدمرجع تقل یزرا دارد و گاها ن آنو احکام  یو مبان یناز د یقفهم عم ییاست و توانا یهاست که فق یکس یهفق یاما ول شود. یشناخته م یداز او پرداختند به عنوان مرجع تقل یدبه تقل یادیز یکه عده  یو وقت

 است. یتاو ول -یستن یکه الزام-یتمرجع مقام فقاهت، دارای یهفق یهستند اما ول یتدو مقام فقاهت و مرجع یفقط دارا یدمراجع عظام تقل است و حکم او همان حکم امام زمان)عج( است. یسرپرست جامعه اسلام یهفق یول هم دارد. یتدو مقام ولا ینعلاوه بر ا

 است. یتفوق مقام مرجع یتباشند چون مقام ولا یهفق یتابع محض ول یدبا یدر احکام حکومت یهمچون مردم عاد یزن یدتمام مراجع عظام تقل

عوت د حقّانیت و اعتبار آن در درسهاى گذشته، واضح گردید. و کسى که یک مرور اجمالى بر این کتاب الهى بکند با کمال روشنى در خواهد یافت که بهترین دلیل و معتبرترین مدرک براى اثبات اینگونه مطالب، قرآن کریم است که چرا اسلام دین جهانیه؟

دانسته است. و همچنین در آیات « النّاس و الْعالَمِین»مورد خطاب، قرار داده و هدایت خود را شامل همه انسانها « یا بَنِی آدَم« »ا النّاسیا أَیُّهَ»از جمله، در آیات زیادى همه مردم را بعنوان  آن، عمومى و همگانى است و اختصاص به قوم و اهل نژاد و زبان معیّنى ندارد.



 

مورد خطاب و عتاب « اهل کتاب». و از سوى دیگر، پیروان سایر ادیان را بعنوان 0از آن، مطّلع شود مورد تأکید قرار داده است اى شمول دعوت وى را نسبت به هر کسى کهثابت کرده، و در آیه« النّاس و الْعالَمِین»فراوانى رسالت پیامبر اکرم)ص( را براى همه مردم 

ت قرآن کریم اى درباره همگانى بودن دعوبا توجه به این آیات، جاى هیچگونه شک و شبهه. ان، شمرده استادی و رسالت پیامبر اکرم)ص( را در مورد آنان تثبیت فرموده، و اساساً هدف از نزول قرآن کریم بر پیامبر اکرم)ص( را پیروزى اسلام بر سایر 8قرار داده

 ماند.و جهانى بودن دین مقدّس اسلام، باقى نمى

 تاریخ اسلام

در واقعه کربلا در  یارانش)ع( و  ینروز امام حس ینا در 59مهر  24روز مطابق است با  ینا یدیخورش یهجر یشماراست که با گاه یقمر یهجر 64سال  یعاشورا یعوقا یلبه دل یعیانروز نزد ش ینعاشورا روز دهم ماه محرم است. شهرت ا ؟واقعه ی عاشورا

 ، مکروه است. روزه در این روز )ع( برگزار کرد. قبل از آن در کنار اجساد شهدا در کربلا برگزار شد. ین)س( در مسجد کوفه بر امام حس ینبرا حضرت ز یمراسم سوگوار یناول .کنندیم یو مسلمانان در آن روز سوگوار یدندبه شهادت رس یزیدجنگ با لشکر 

 محل دفن: قبرستان بقیع. –هجری  441ذی الحجه  0شهادت:  –هجری  50رجب  4تولد:  –امام محمد باقر )ع(  امام پنجم کیه؟

ادی الآخر جم در را آن  واقدی. ) هجری دوم سال الاولی جمادی –غزوه عشیرة . 3    .هجری دوم سال الاول ربیع ماه –در محلی به نام رضوی  -غزوه بواط . 2    .یل دوم هجرسا صفر ماه –غزوه ودان است  ینا دیگر نام –غزوه ابواء . 4 .غزوات پیامبرو بگو

. 6   .رمضان سال دوم هجری 40 -نام دیگرش بدر القتال است  -غزوه بدر کبری . 5   .است سال این الآخر جمادی هشام ابن عبارت ظاهر اما داند می هجری دوم سال الاول ربیع در را آن واقدی - است سفوان غزوه این دیگر نام –غزوه بدر اولی . 1    می داند (

محرم سال سوم هجری. ) واقدی آن را در ربیع الاول سال سوم ذکر می کند  -غزوه غطفان در نجد  – 9   .هجری دوم سال حجة ذی –غزوه سویق . 8     .هجری دوم سال شوال –غزوه بنی قینقاع . 0   .هجری دوم سال شوال –نام دیگرش کدر  -غزوه بنی سلیم 

در سرزمین  -غزوه ذات الرقاع . 41   .هجری چهارم سال الاول ربیع –غزوه بنی نضیر . 43   .هجری سوم سال شوال –لاسد غزوه حمراء ا. 42   .هجری سوم سال شوال –غزوه احد . 44   .ر سال سوم هجریالاخ ربیع –که معدنی در حجاز است  -غزوه بحران . 47   (

غزوه . 40   .هجری پنجم سال الاول ربیع –غزوه دوقة الجندل . 46    قعده ذکر کرده است(شعبان سال چهارم هجری. ) واقدی آن را در ذی  -نام های دیگر آن، بدر الموعد و بدر الصفراء است  -غزوه بدرالاخرة .45   ی.جمادی الاولی سال چهارم هجر -نخل 

 –غزوه ذی قرد . 27    ( داند می الاول ربیع واقدی. ) هجری ششم سال الاولی جمادی –غزوه بنی لحیان . 49   .هجری پنجم سال حجه ذی و قعده ذی –غزوه بنی قریظة . 48    ( داند می قعده ذی در را آن واقدی. ) هجری پنجم سال شوال –خندق ) احزاب ( 

. 25    .هجری هشتم سال رمضان –غزوه فتح مکه . 21     ( داند می صفر واقدی. ) هجری هفتم سال محرم –غزوه خیبر . 23    .هجری ششم سال قعده ذی –غزوه حدیبیه . 22   .شعبان سال ششم هجری -غزوه بنی المصطلق . 24هجری     ششم سال الاولی جمادی

 .هجری نهم سال رجب –غزوه تبوک .20    .هجری هشتم سال شوال –غزوه طائف . 26    .هجری هشتم سال شوال - است هوازن آن دیگر نام –غزوه حنین 

 هجری. محل دفن: سامراء 251رجب  3.  شهادت: سمانه مغربیه )شاهزاده رومی(. نام پدر: امام جواد )محمد تقی( )ع(نام مادر:  –هجری  242ذی الحجه  45تولد:  –علی النقی الهادی )ع(  محل دفنش؟ امام دهم اسمش؟ مادرش؟

 ن )عج( در زمان غیبت صغری بودند.نفر از نائبان امام زما 1؟ نواب اربعه کیا بودن

حضرت را همراهى  یکصد و بیست هزار نفر آن آخرین سفر پیامبر اکرم )صلى الله علیه و آله( به مکه براى تعلیم حج و اعلام ولایت ائمه )علیهم السلام( آغاز شد. در این سفر بیش ازدر سال دهم هجرت، به دستور الهى، ج: اعلان عمومى براى سفر ح ؟واقعه غدیر

سه روز پس از پایان مراسم حج، سیل جمعیت  .ها بود ـ حضور یابندکه کمى قبل از محل جدا شدن کاروان -مکه خارج شوند و براى برنامه اى مهم در غدیر خم بلافاصله پس از پایان مراسم حج، اعلام شد همه حجاج از ت. که در شرایط آن زمان سابقه نداش کردند

به دستور پیامبر )صلى  .ها از حرکت ایستادند و مردم پیاده شدند و هر کس جایى براى توقف سه روزه آماده کردصادر شد و مرکببا رسیدن به محل موعود،فرمان توقف از سوى پیامبر )صلى الله علیه و آله( : اجتماع عظیم در غدیر به سوى غدیر حرکت کردند.

ورى که حضرت ها و روانداز شتران ساختند به طسایبان، منبرى به بلندى قامت پیامبر )صلى الله علیه و آله( از سنگدادند. در زیر  الله علیه و آله(، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار زیر چند درخت کهنسال را آماده کردند و روى درختان، پارچه اى به عنوان سایبان قرار

را فرا خواندند تا بر فراز منبر در سمت راست حضرت بایستند. قبل از شروع خطابه، امیرالمؤمنین )علیه هنگام ظهر، پس از اداى نماز جماعت، پیامبر )صلى الله علیه و آله( بر فراز منبر ایستادند و امیرالمؤمنین )علیه السلام(   .هنگام خطبه بر همه مردم مشرف باشند

خنرانى تاریخى و د و منتظر شدند تا همه مردم در مقابل منبر اجتماع کنند. سپس سپیامبر اکرم نگاهى به سمت راست و چپ جمعیت نمودن: سخنرانى پیامبر اکرم )صلى الله علیه و آله( تر در طرف راست آن حضرت ایستاده بودند.السلام( بر فراز منبر یک پله پائین

 آخرین خطابه رسمى خود را براى جهانیان آغاز کردند.

هجوم به خونه حضرت علی )ع(: عمر می خواست به زور از حضرت علی )ع( برای ابوبکر حضرت فاطمه )س( پشت در بود و عمر با لگد به در کوبید. پهلوهای حضرت شکست و حضرت محسن )ع(، سقط شد. دلیل  :چگونگی شهادت حضرت فاطمه )س(

 بیعت بگیره. دست حضرت علی )ع( رو بست و به سمت ابوبکر برد.

 سایر سوالات

مربوط به این 

 بخش

 حسین مظاهری اصفهانی. –یوسف صانعی  –محمد علی گرامی  –بیات زنجانی  –محمود هاشمی شاهرودی  –جوادی آملی  –ناصر مکارم شیرازی  –سید علی خامنه ای  .چندتا از مراجع تقلید نام ببر

 روزه قضا داری؟

 الاستبصار )اثر شیخ طوسی( –تهذیب الاحکام )اثر شیخ طوسی(  –من لایحضره الفقیه )اثر شیخ صدوق(  –کافی )اثر کلینی(  ؟کتب اربعه چیاست

در تهران  یشمس 4319 یرت 42 یا یقمر یهجر 4397 الثانییعرب 28وفات:  یجان،واقع در آذربا یزدر تبر یقمر یهجر 4327)متولد:  ینیمشهور به علامه ام ینجف ینیام ینعبدالحسالغدیر:  ؟علامه امینی برای چه عصریه؟ بحارالانوار اثر کیه مفاتیح، الغدیر،

صادر شده و  یعیاناسلام و ائمه ش یامبراز طرف پ یعیانسال و ماه و روزها است که به باور ش یاماعمال مخصوصه ا یارات،از دعاها، مناجات، ز یامجموعهمفاتیح الجنان:    است. یرالغد یکتاب دائرةالمعارف یسندهو نو یعهکه در نجف مدفون شد.(، از مراجع بنام ش

 بحارالانوار: اثر علامه مجلسی      است.شده ینو تدو یآورجمع یعباس قم یختوسط ش



 

 یماتنها قرآن و سنت را منابع احکام و تصمت های. سلفکنندیم یتتبع یناسلام، صحابه و تابع یامبرو در عمل و اعتقادات خود از پ دانندیسلف صالح م یرواسلام تمسک جسته و خود را پ ینکه به د شودیاز مسلمانان اهل سنت گفته م یبه گروه یسَلَف ؟سلفیه کیایند

 .دانندیو خلاف سنت م یدجد هایکه سلف یزیهر چ یعنیو دوم مبارزه با بدعت،  یش،سال پ 4177در  ینهسنت حجاز و به خصوص سنت اهل مد یتو مرام سلف صالح و در نها یزندگ یوهبازگشت به ش یکیدارد:  یاساس کندو ر یگر یسلف .دانندیخود م

 .گردند یبه آن تلق« نامعتقد» یاریافراد بس شودمیدارند که باعث  یادیز یدتأک یداز توح یخاص یمعاصر بر معن هاییسلف

 ماتریدیه. –معتزله  –اهل حدیث  –اشاعره  –حنابله  –شافعیه  –مالکیه  –حنفیه  ؟اهل سنت چند فرقه اند

 .پرستیشیطان  – Skull and Bones–فراماسونری  –وهابیت  –بهاییت  مذاهب انحرافی؟

 ؟مرجع تقلیدت کیه

 سیاسی
ساختار جمهوری 

اسلامی ایران و 

 قانون اساسی

و نه  یکاآمر یتما نه تحت حما». اصل نه شرقی و نه غربی: امام راحل: 1. کسب استقلال و آزادی    3ارتقای مشارکت سیاسی مردم و آگاهی های مردم مانند انتخابات    .2ساله شاهنشاهی     2577. سرنگونی رژیم استبدادی 4 ؟دستاورد های جمهوری اسلامی

. نفی مظاهر فرهنگی غرب 6. تحقیر آمریکا    5.     .«یدرا حفظش کن ینحاصل است ا ینبود و ا ینه غرب ینه شرق یدخواست یرا که شما م یزیبود. آن چ یاسلام یجمهور ید،خواست یکه شما م یزی. آن چیستیمن یقدرت یچه یتو نه تحت حما یشورو یتتحت حما

 . پیشبینی فروپاشی شوروی سابق   42. تجدید حیات اسلام در جهان   44. خودکفایی نظامی    47ه و بسیج    . تشکیل سپا9. دفاع قهرمانانه در مقابل رژیم بعث عراق     8عمومی شدن آموزش و ارتقای سطح علمی جامعه     . 0و مبارزه با تهاجم فرهنگی    

شده بودند.  ییهاارضنظرها و تع دچار اختلاف یرانا ینگهبان بود که در دهه اول انقلاب اسلام یو شورا یاسلام یمجلس شورا ینب یانجینقش م یجادا ی،نهاد ینچن یسدر تاس یهاول یزهانگ و رئیسش و وظایف  آنها؟ چند نفرن؟ مجمع تشخیص مصلحت

وده ب یرفسنجان یتا به حال بر عهده اکبر هاشم یرسم یستاس یابتدا مجمع از ینا یاست. رشوندیانتخاب م یرانحکم رهبر ا یقو از طر یکبارسال  5ثابت هر  یمتناسب با موضوع آن جلسه است است که اعضا یهماننفر م 4نفر ثابت و  11مجمع  ینا یتعداد اعضا

 .باشدیو مقر مجمع در کاخ مرمر تهران م است

مجلس که  این( را دارد. مدت هر دوره یاسلام ی)رهبر جمهور یهفق یول یینتع یتمسئول یرانا یاسلام یجمهور یقانون اساس 470است که بر اساس اصل  «یطواجد شرا» هاییهمتشکل از فق یمجلس ؟رییس مجلس خبرگان کیستکار مجلس خبرگان، 

خودش را  یناست که قوان یتنها نهاد است.نفر اعلام کرده 88نهاد، تعداد خبرگان را  ینا یداخل نامهیینآ 2و  4ماده  یدر اجرا یزن یمجلس خبرگان رهبر .باشدیهشت سال م گردند،یمردم انتخاب م یو مخف یممستق یانتخابات و توسط رأ یلهآن به وس یاعضا

 :یقانون اساس 444اصل . شودیو محرمانه برگزار م یرعلنیعمده جلسات به صورت غ یفهوظ یتحساس یلبه او فرمان بدهد و به دل تواندینم کسیچو ه کندیخودش وضع م

ر در اصل امر به عهده خبرگان مذکو ینا یصاست، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخبوده یطاز شرا یمعلوم شود از آغاز فاقد بعض یاو نهم گردد،  یکصدمذکور در اصول پنجم و  یطاز شرا یکیفاقد  یاخود ناتوان شود،  یقانون یفرهبر از انجام وظا هرگاه»

 .«ینداقدام نما یدرهبر جد یو معرف ییناسرع وقت نسبت به تععزل رهبر، خبرگان موظفند، در  یا یریکناره گ یافوت  رت. در صوباشدیو هشتم م یکصد

 .گردندیمردم انتخاب م یو مخف یممستق یانتخابات و توسط رأ یلهآن به وس یاعضا ؟مجلس خبرگان چطوری انتخاب میشننمایندگان 

 ینامزدها یتصلاح ییدشد. تأنبا یشرع و قانون اساس یرتا مغا رسدیشورا م ینا ییداجرا، به تأ ازیشپ یاسلام یمجلس شورا ینقوان یاست، تمام یرانا یاسلام ینظام جمهور ینظارت یاز جمله نهادها تعداد اونها؟ وظیفه شورای نگهبان؟ رییس شورای نگهبان؟

 یگرو شش عضو د دشونیهستند که با حکم رهبر عزل و نصب م ییدوازده تن فقها یناست که شش عضو از ا شده یلشورا از دوازده عضو تشک ینا دارد. یشورا جا ینا یفوظا یطهدر ح یزشهر و روستا ن یکشور به جز انتخابات شوراها یانتخابات سراسر یتمام

 آن است. یکنون یردب یشورا است و در حال حاضر احمد جنت ینا یمقام رسم یننگهبان بالاتر یشورا یر. دبشوندیانتخاب م یاسلام یمجلس شورا یندگاننما یو رأ ییهقوه قضا یسرئ یهستند که با معرف یحقوقدانان

 ینسال به ا 5به مدت  یرانتوسط رهبر ا یهقوه قضائ یسرئ است. یرانبه عدالت در ا یدنو مسئول تحقق بخش یو اجتماع یحقوق فرد یباناست مستقل که پشت یاقوه توسط کی انتخاب میشه و چند ساله؟ رئیس قوه قضاییه کیه؟وظایف قوه قضائیه؟ 

و رفع  یحل و فصل دعاو یات،شکا یات،و صدور حکم در مورد تظلمات، تعد یدگیرس. 4وظایف:  بر عهده دارد. یجانیرا در حال حاضر صادق لار یهقوه قضائ ریاست .و مدبر باشد یرو مد ییمجتهد عادل و آگاه به امور قضا یدکه با شودیسمت منصوب م

کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات . 1 نظارت بر حسن اجرای قوانین. 3    های مشروعاحیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی. 2    .کندیم ینکه قانون مع یهو اقدام لازم در آن قسمت از امور حسب یمخصومات و اخذ تصم

 یناز وقوع جرم و اصلاح مجرم رییشگیپ یاقدام مناسب برا. 5   مدون جزایی اسلام

 نفر 88. تعداد نمایندگان مجلس خبرگان

 انتخاب شش فقیه شورای نگهبان رابطه ی رهبری و شورای نگهبان؟

 در حال حاضر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور کیه؟

مربوط  یه رهبرب یماکه مستق یرا جز در امور یهقوه مجر یاستو ر یقانون اساس یاجرا یتکشور است و مسؤول یمقام رسم ینتر یجمهور، عال یسرئ ی،پس از مقام رهبر یران،ا یاسلام یجمهور یقانون اساس یزدهمبر اساس اصل صد و س اجرای قانون اساسی؟

 .بر عهده دارد، شود یم

 کلیمی -مسیحی   -زرتشتی  ادیانی که در مجلس به رسمیت شناخته میشوند؟

 ؟قوه کی هستروسای سه 



 

 در حال حاضر سرافراز  رییس سازمان صدا و سیما؟

رهبری و ولایت 

 فقیه

 قیم مردم هست.رهبر انتخاب نمیشه، بلکه یک امر انتصابی هست. بهتره بگیم، رهبر کشف میشه و این کشف بر عهده حرکت مستقیم مجلس خبرگان و حرکت غیرمست ؟ کی انتخابش میکنه؟رهبر چطور انتخاب میشه

 ؟کدام یک ازفرمایشات رهبری رو توزندگیت عملی کردی

 ی، کی، کجا، چه فرمودند، در حضور کیا؟اخرین سخنرانی رهبر

 یهفق یتولا یبانپشت یدآنکه جوانان با. 2.  یستندتمام شناخته و در مقابل آن با یرتبا بص یکندم یدکه انقلاب و نظام ما را تهد یبهاییخطرات و آس یدبا یزجوانان عز. 4 وظیفه ما در قبال ولایت فقیه؟ به عنوان یه جوان چطور از ولی فقیه حمایت میکنی؟

 را مدنظر قرار داده و به آن عمل کنند. یشانا یشاتو فرما ینفرام یالله خامنه ا یتکامل از حضرت آ یبانیبا دفاع و پشت یدبه کار بندند در حال حاضر هم با یقاً حضرت امام )ره( را دق یبوده و سخنان و راهکارها

  :جستجو کرد یشانرا در کلام ا یراهها ینوصول به ا یشودبا توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب، م

  د.جدا شو« امام»خود  یشةاز ر ینظام اسلام یمبگذار ید: ما نبایفرمایدمورد م یندر ا یشود. رهبر یها آن است که راه و خواستة حضرت امام )ره( عمل مقابله با توطئه یراهکارها یناز بهتر یکی ی شکب)ره(:  ینیامام خم یادتداوم راه و  . 4

 یاله یبر اصول و ارزشها یپافشار . 2

 .دانند یم یاسلام یو حراست از جمهور یتاز دشمنان خدا و با همه وجود حما یدنحفظ ارتباط با خدا، توکل بر او، نترس یث،بر دشمنان خب یروزیرهبر انقلاب: راه نجات، صلاح و پ :یمعارف اسلام یقحفظ ارتباط با خدا و اخلاص در عمل و تعم. 3

  .در مراحل مختلف بوده است یرانملت ا یروزیوحدت کلمه، رمز پ: یفرمایندم یشانا حفظ وحدت کلمه:. 1

 یما آمادگ یکنندم یدتأک ییگرد یدر جا یشاندارد. ا یکرده است دشمنان یفخود تعر یبرا یاکه در دن یاسیو س یاقتصاد یخی،به مناسبت سوابق تار یران: کشور و ملت ایفرمایندرهبرمعظم انقلاب م :یدفاع یو تداوم مبارزه با دشمن و حفظ آمادگ یدشمنشناس. 5

 .مغفول عنه واقع شود ی،عموم یآمادگ یتبر ما بگذرد که اهم یروز یدنبا یدانیم،لازم م یشهدفاع از انقلاب را هم یبرا

و  یززع یرانا یخواهیداز حرف خود و حرف امام برگشته است... امروز هم اگر م یدرا وادار کند که اعلان نما یرانو ملت ا یاسلام یاست که انقلاب و جمهور ینو استکبار ا یکارهبر انقلاب امروزه هدف امر :یدنآن نگرد یو راحت یاخسته نشدن و جذب دن . 6

 .در مقابل توقعات دشمن است یستادگیسربلند بشود...راهش ا

 یکند،م یادیز ییهگذارشما سرما یدشمن رو!یزاست... جوانان عز یانسان یلتهایو فض یهاو بغض با ارزشها و درخشندگ یفساد است، فرهنگ دشمن یبرا یزیامهر: فرهنگ غرب، فرهنگ برنیفرمایندم یزمورد ن یندر ا یشانا :یطرد کامل فرهنگ منحط غرب. 0

 .حواستان جمع باشد

رساند .  ینامه را م آن حضرت یندهنما یکند و محمد بن عثمان عمر یاو رخ داده است سوال م یکه برا یو از مشکلات یسدنو یعصر م یحضرت ول یبرا ینامه ا یعقوباسحاق بن دلیل نقلی: توقیع شریف:  ؟ضرورت ولایت فقیه ولایت فقیه واسه چیه؟

. حکومت ایده آل اونیه که رأس اون 2. جلوگیری از هرج و مرج و تامین نیازهای اجتماعی    4دلیل عقلی:   .یمو من حجت خدا یندشما برآنها حجت من  یراز یدرجوع کن یثحد یانبه راو یشامدهاشود که در حوادث و پ یجواب آن نامه به خط مبارک صادر م

 ب بشه که ولایت فقیه هست.امام معصوم باشه و جامعه رو اداره کنه ولی حالا که امام معصوم غایبه و به دست آوردن ایده آل میسر نیست، بایستی نزدیک به اون انتخا

ست درد مشترک ما و شما است، امّا لازم ا یسمرست است که امروز ترورد .یختمرا به گفتگو با شما جوانان برانگ یگرکور در فرانسه رقم زد، بار د یسمکه ترور یحوادث تلخخلاصه نامه:  – 8/9/4391  ؟حضرت اقا به جوانان اروپا و آمریکای شمالیپیام 

 یارتر و به مدّت بسوهانب یدر حجم تر،یعبمراتب وس یاسلام در ابعاد یایدن ینکهنخست ا. اند دو تفاوت عمده داردمّل کردهتح یمتماد یسالها یّو افغانستان ط یه،سور یمن،که مردم عراق،  یبا رنج ید،تجربه کرد یرکه در حوادث اخ یو اضطراب یکه ناامن یدبدان

 یسمنوع ترور ینت که بدتراز شصت سال اس یشب ینفلسط ییدهمردم ستمد شده است. یتگوناگون و به شکل مؤثّر حما هاییوهبزرگ به ش یاز قدرتها یخشونتها همواره از طرف برخ ینمتأسّفانه ا ینکه؛ و دوّم او خشونت بوده است یافکنوحشت یقربان تریطولان

 .یستدر امان ن ونیستیصه یمرژ یبو تخر شتارک ینخود از ماش یدر خانه یها سال است که حتّده ینیفلسط یخانواده یک یکنند،م یزپره یّتو از حضور در مجامع و مراکز پرجمع یگیرندخود پناه م یهادر خانه ی. اگر مردم اروپا اکنون چند روزیکنندرا تجربه م

وم نرم و خاموش را سامان هج یکرسوخ کرده و  یزغرب ن یفرهنگ یاستهایدر اعماق س یجبتدر ی،متماد یانسال یّط هایشهر ینمتأسّفانه ا متناقض غرب است. از منطق یگرد یاداشت، نمونه شمارییب یاناسلام که خود قربان یایبه دن یراخ یسالها هاییشکرکشل

شده  یلتبد یفرهنگ غرب یاصل یهاکه متأسّفانه به مؤلّفه «یاخلاق بندوبارییب»و  «یپرخاشگر»به طور مثال، دو عنصر  .یکنمم یتلقّ باریانز یارخشونت خاموش و بس یکمستقل را  یملّتها و کوچک شمردن فرهنگها یرفرهنگ غرب بر سا یلمن تحم داده است.

 ین. در ایدکن ریزییو شرافتمندانه را با جهان اسلام پ یحتعامل صح یک یانهایناگوار، بن یهاو استفاده از تجربه ینیبشناخت درست و با ژرف یک یکه بر مبنا یخواهممن از شما جوانان م یننابرا در خاستگاهش تنزّل داده است. یآن را حتّ یگاهو جا یّتاست، مقبول

 .یتاباندم یتیگ یروشن را بر صفحه اییندهبه آ یدو فروغ ام یدهد،م یهو آرامش را به آنان هد تیّامن یگرما یگستراند،و اعتماد را بر سر معمارانش م یناناطم ییهسا اید،ردهاستوار ک یاشالوده ینکه بر چن ییبنا یدد یدچندان دور خواهنه اییندهصورت، در آ

 «یفاح»و  «یوآوتل» یاسلام یاز آنها سر بزند، جمهور یبدانند که اگر غلط یدانند،و اگر نم یدانند،نظرم خودشان هم ماما به یکنند؛م ینظام یبه حمله یدتهد یکنند؛هم م یدما را تهد یونیستی،صه یمسردمداران رژ یگاه .یه سخن از رهبر که الان یادت باشه بگو

 حرم مطهر امام رضا )ع( ( – 4/4/4392) خواهد کرد. یکسانرا با خاک 



 

-5  مسلح یروهایکل ن یفرمانده - 1 یفرمان همه پرس -3.  نظام یکل یاستهایس ینظارت بر حسن اجرا -2.   مصلحت نظام یصنظام پس از مشورت با جمع تشخ یکل یها یاستس یینتع -4 رهبر عبارتند از: یفوظا یقانون اساس 447طبق اصل  ؟وظیفه رهبر

عزل -8  یجمهور یاستامضا حکم ر -0  سه گانه یروابط قوا یمحل اختلاف و تنظ -6  ستاد مشترک فرمانده سپاه پاسداران ییسر یما،صدا و س ییسر یه،قوه قضائ یسرئ یما،صدا و س یسرئ یه،قوه قضائ ییسنگهبان، ر یشورا یفقها ینصب و عزل و قبول استعفا

 ینمجازات مجرم یفتخف یاعفو  -9  جمهور ییسر

 ارائه راه حل ها با بصیرت بسیار بالا و ... . –ارائه سخنرانی های انگیزه بخش و امیدوارکننده  –حفظ وحدت جامعه  نقش ولی فقیه در شرایط بحرانی جامعه؟

 اخرین سخنرانی رهبری چی بود؟

 یرهبر یبرا یو قدرت کاف یریتشجاعت، مد یر،تدب ی،و اجتماع یاسیس یحصح ینشب. 3   امت اسلام یرهبر یلازم برا یعدالت و تقوا. 2   افتا در ابواب مختلف فقه یلازم برا یعلم یتصلاح. 4در مورد شرایط و صفات رهبر می گوید:  479اصل  شرایط رهبر؟

 . امام جمعه استان0. فرمانده عالی نیروی انتظامی و نظامی  6. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  5. رئیس ستاد مشترک  1. رئیس سازمان صدا و سیما  3. عالی ترین مقام قوه قضائیه  2. فقهای شورای نگهبان  4 ؟چه کسایی رو انتخاب میکنه ،رهبر

ای توافق هسته

 ایران

 یتم حماکردم، الان ه یتوجود حما یکنندگان هم با همهمخالفت نکردم، موافقت کردم؛ از مذاکره ی،مذاکرات مورد ینبا ا یکا،با آمر ینبودم به مذاکره ینبمن خوش ینکها وجود انظر رهبر: ب ؟ه ایهست مذاکرات مورد در خودت و ،دولت رهبر نظر

نه، خلاف حق و خلاف واقع  یم،خالفنقطه م یکبه  یدنبا رس یاکه ما مثلاً با توافق  یدبگو یرا همه بدانند. اگر کس ینا یکنم؛و استقبال م یکنمم یتمن حما ددرصدرا حفظ کند، ص یرانکند و عزّت ملّت ا ینرا تأم یرانکه منافع ملّت ا یتوافق یکبه  یدن. از رسیکنمم

 استفاده میکرده. استراتژی چماق و هویجآمریکا همیشه از نظر خودم:   کاملاً با آن موافقت خواهم کرد. هبکند، بند ینت را، منافع کشور را تأمباشد که منافع ملّ یتوافق توافق ینکه ا یردانجام بگ یتوافق یکگفته است. اگر 

 وظیفه ما در قبال مذاکرات؟

 ینا یامگذارن یلاست. دلشده یلو فرانسه( و آلمان تشک یتانیابر ین،چ یه،روس یکا،سازمان ملل )آمر یتامن ی( از پنج عضو شوراشودیخوانده م یک)که به صورت گروه پنج به علاوه  4+5گروه  ؟۰+۱ گن می بهش چرا  چیزی می دونی؟ ۰+۱ با رابطه در

 ییبه سه کشور اروپا یگاه اشاره کرد. 2778در سال  یشنهادیبسته پ یکبه ارائه  توانیم یاهسته هاییتفعال ینهدر زم نیراحصول توافق با ا یگروه برا یناز جمله اقدامات ا سازمان ملل متحد به همراه کشور آلمان است. یتامن یگروه، حضور پنج عضو دائم شورا

 .شودیگفته م« گروه سه بعلاوه سه»(، یکاو آمر ینچ یه،)روس یگرفرانسه و آلمان( در برابر سه کشور د یتانیا،)بر

مسائل روز و 

 اخبار

 خودرو؟ صنعتنظرت در مورد 

اعش هدف د ینول. اداعش است یاتجولانگاه عمل یزن یهنامند و عراق و سور یم ”یعتشر یو اجرا یخلافت اسلام“است که آنان آن را  یزیبازگرداندن چ یزهدف سازمان دهندگان داعش ناهداف:  –دولت اسلامی عراق و شام  داعش یعنی چی؟هدفش چیه؟

 یادز یب شهرتکس یگروه برا ینمورد نظر ا یشهر به داعش، درست همان استراتژ ینمهم جبهه النصره در ا یاعضا یوستنو پ یهداعش در اطراف شهر ابوکمال در سور یرمرز به تصرف در آورده است. حملات اخ یاست که در دو سو ییکنترل بر شهر ها یمتحک

 . شود یکیدر مناطق مهم از نظر استراتژ یبرق یگروه ها یرکردن سا جلوه یتاهم یاست تا موجب ب

ن جنگ بوئر سودان و دومی مدار کاریزماتیک و منشی دربار و مادرش، جنی جرومی، یک سوسیالیست آمریکایی بود. چرچیل به عنوان یک افسر جوان در هند،راندولف چرچیل، سیاست)چرچیل  دو نفر از شخصیت های سیاسی اجتماعی مهم جهان؟

ی از بزرگترین وزیری. ملکه الیزابت دوم، او را یکهای کابینه دولت تا مقام نخستهایی هم در این زمینه به رشته تحریر درآورد. پنجاه سال در عرصه پهناور سیاست فعالیت کرد؛ از پستکرد. او حتی به عنوان خبرنگار جنگ شهرت پیدا کرد و کتابخدمت 

 یر،چند بار وز وی. استداشته برعهده را ملل ٔ  و جامعه( 4949) یسبه کنفرانس صلح پار یرانا یاعزام یئته یاستر یفروغ)محمدعلی فروغی (. لقب داده شد« زرگترین بریتانیاییب»در بریتانیا، او به  2772داد. در نظرسنجی سال مردان تاریخ سده کنونی لقب دولت

به  یفروغ ی،شد. با انتقال سلطنت از قاجار به پهلو یریوزنخست یلداشت، کف ایکننده یینانقراض دودمان قاجار، که خود در آن نقش تع یب، پس از تصو4371کشور( شد. در سال  یوان)د یزتم یعال یواند یسبار رئ یکو  یمل یمجلس شورا ٔ  یندهدو بار نما

 ییا آتاتورک آشناها قبل باز مدت ی. فروغیوستوقوع پ هبود که ب یدادهاییرو یزترینبرانگاز جنجال یکی یاو، کشف حجاب اجبار یریدوره نخست وز ینار کرد. در دومقدم برگز ینرضاشاه را در اول یمراسم تاج گذار ی،در دوره پهلو یرنخست وز ینعنوان اول

 (.سفر رضاشاه انجام شد ینبه دنبال ا یع،وقا ینداشت و ا یهبه ترک یداشت و به اصرار او، رضاشاه سفر

 موضوع در جامعه ی جهانی در حال حاضر؟مهمترین 

 مهمترین موضوع در داخل کشور در حال حاضر؟

 ؟آخرین اخباری که خوندی چی بوده

 اخبارو از کجا پیگیری میکنی؟

 روزنامه چی میخونی؟

 ؟مهمترین اخبار دنیا

انتخابات و 

 راهپیمایی

 ؟انتخاباتی شرکت کردی هراهپیمایی هایی و چ هاینور چ هب ۰۱ازسال 

 ؟درمورد چی صحبت میکرد؟ سخنرانش کی بود؟ چندتا رفتین کجاست و در چه خیابانی؟؟ اخرین بار کی بوده چه وقتایی؟، راهپیمایی میری



 

در  ه(،)ر ینیخم امام .شودیبرگزار م یناز ملت فلسط حمایت در و رمضان ماه جمعه یندر آخر یران،سال پس از انقلاب ا یکاست که از  یرانا یاسلام یدر جمهور یرسم یمناسبت ،روز قدس کردن؟ انتخاب رو روز این امام چرا و روزیه چه قدس روز

در  توانندیآنها نم ریگبه ابرقدرتها فهماند که د یداست که با یآن برافراشته شود. روز یرقدر سراسر کشورها ب یاسلام یجمهور یداست که با یاست. روز یروز اسلام است؛ روز حکومت اسلام یست،ن ینروز قدس فقط روز فلسط»مورد روز قدس گفته بود: 

س که فقط اختصاص به قد یستن یاست، و روز یروز قدس، جهان»روز گفت:  ینبودن ا یاو در شرح جهان ینهمچن .«یمخودمان را مجهز کن یما تمام قوا یداست که با یو روز دانم،یکنند. من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم م یشرویپ یممالک اسلام

است که  یه خاک بمالند... روز قدس، روزا بر ینو دماغ مستکبر ین،مجهز بشوند، در مقابل مستکبر ینمستضعف یداست که با یبودند، روز یکاآمر یرو غ یکافشار ظلم آمر یراست که در ز ییاست، روز مقابله ملتها ینبا مستکبر ینداشته باشد. روز مقابله مستضعف

 .«یزنددانها برا به زبالهفساد ر یاهجرثومه ینکنند، و ا یامتمام ملتها ق ید،و خواهد مال ید،را به خاک مال ینکرد، و دماغ مستکبر یامق یرانهمانطور که ا یداعلان وجود بکنند، با کبرینمستضعف در مقابل مست یملتها یدمستضعف معلوم شود با یسرنوشت ملتها یدبا

 ؟۸۸نظرت در مورد انتخابات

 آخرین انتخاباتی که شرکت کردی؟ به چه کسی رای میدی) خصوصیاتش(؟، ملاکت برای انتخاب افراد در انتخابات

 ؟چرا ؟چندتا از انتخاباتو شکرت نکردی

 ابراز هم صدایی و یکنوایی و ... –ابراز قدرت  –یکدلی  –وحدت  ؟هدف از رفتن به راهپیمایی چیست

 وحدت. –ناکامی دشمنان  –تعیین سرنوشت مملکت  ؟هدف از رای دادن در انتخابات چیه

سایر سوالات 

مربوط به این 

 بخش

 ولی نعمت ؟م مردم را به چه اسمی توصیف کردناما

 ؟نظرت درمورد سیاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ها در گزینش استخدامی()پرتکرارترین سال هجری شمسی ترین رویدادهایمهم

 خرداد اردیبهشت فروردین

 (4313. حمله ماموران شاهنشاه به مدرسه فیضیه قم )2

 . روز جمهوری اسلامی ایران42

 ای. روز ملی فناوری هسته27

 . شهادت علی صیاد شیرازی24

 . روز ارتش جمهوری اسلامی ایران29

 (4359سالروز اعلام انقلاب فرهنگی ) –( 4358. تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی )2

 (4359. شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس )5

 . آغاز عملیات بیت المقدس47

 . شهادت استاد مطهری )روز معلم(42

 (4207. لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت ا.. میرزا حسن شیرازی )21

 روز مقاومت و ایثار و پیروزی –( 4364. فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس )3

 (4359. افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی )0

 (4368ای به رهبری ). رحلت امام خمینی )ره( و انتخاب آیت ا.. خامنه41

 (4312م شاهی پهلوی )زندانی شدن امام خمینی )ره( به دست ماموران ست –( 4312خرداد ) 45. قیام 45

 شهریور مرداد تیر

 (4367. سالروز صدور فرمان امام خمینی )ره( مبنی بر تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی )4

 روز قوه قضائیه –( 4367تن از یاران امام با انفجار بمب ) 02. شهادت آیت ا.. بهشتی و 0

 (4360ناوگان آمریکائی ) . سرنگونی هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران توسط42

 (4362. گشایش نخستین مجلس خبرگان رهبری )23

 . روز بهزیستی و تامین اجتماعی25

 (4360شورای امنیت از سوی ایران ) 598. اعلام پذیرش قطعنامه 20

 . روز مقاومت اسلامی23

 (4369. بازگشت اولین آزادگان به میهن اسلامی )26

 (4332شاه ) . کودتای آمریکا برای بازگشت28

 . آغاز هفته دولت2

 (4367. شهادت رجایی و باهنر )8

 (4350. قیام هفده شهریور و کشتار مردم توسط شاه )40

 ((4358. وفات آیت ا.. طالقانی )اولین امام جمعه تهران )49

 (4367. شهادت دومین شهید محراب: آیت ا.. مدنی )27

 آغاز هفته دفاع مقدس –( 4359. آغاز جنگ تحمیلی )34

 آذر آبان مهر

 . شکست حصر آبادان5

 روز نیروی انتظامی –( 4350. هجرت امام خمینی )ره( از عراق به فرانسه )43

 (4364. شهادت پنجمین شهید محراب آیت ا.. اشرفی اصفهانی )23

 (4356. شهادت آیت ا.. سید مصطفی خمینی )26

 (4313علیه پذیرش کاپیتولاسیون ) . اعتراض و افشای امام خمینی )ره(1

 آموزیروز بسیج دانش –. شهادت شهید فهمیده 8

 –روز ملی مبارزه با استکبار جهانی  –( 4358. شهادت اولین شهید محراب: آیت ا.. قاضی طباطبایی )47

 (4313تبعید امام به ترکیه )

 . روز بسیج مستضعفان5

 (4358ن ). تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرا42

 . روز دانشجو46

 (4363. تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام )49

 (4367. شهادت سومین شهید محراب: آیت ا.. دستغیب )27

 اسفند بهمن دی

 (4358. سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان امام )0

 (4360سابق ). ابلاغ پیام تاریخی امام )ره( به گورباچوف، رهبر شوروی 43

 (4356. قیام خونین مردم قم )49

 (4350. تشکیل شورای انقلاب توسط امام )22

 (4350. فرار شاه )26

 (4358. انتخاب اولین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران )5

 آمل. سالروز حماسه مردم 6

 ( و آغاز دهه مبارک فجر4350. بازگشت حضرت امام به ایران )42

 (4350حکومت نظامی به فرمان امام خمینی )ره( ). شکسته شدن 24

 (4358. برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی )21

 (4329. روز ملی شدن صنعت نفت )29

 

 

 

 



 

 ها در گزینش استخدامی()پرتکرارترین قمریمهمترین رویدادهای سال هجری 

 الاولربیع صفر محرم

 . تاسوعای حسینی9

 حسینی. عاشورای 47

 العابدین )ع(. شهادت امام زین42

 . ولادت امام موسی کاظم )ع(: امام هفتم شیعیان0

 . اربعین حسینی27

 . رحلت پیامبر )ص( و شهادت حضرت امام حسن )ع(28

 . هجرت پیامبر )ص( از مکه به مدینه4

 . شهادت امام حسن عسگری )ع(8

 آغاز هفته وحدت –. میلاد حضرت رسول اکرم )ص( به روایت اهل سنت 42

. میلاذ حضرت رسول اکرم )ص( به روایت اهل شیعه و ولادت حضرت امام جعفر صادق )ع( موسس 40

 مذهب جعفری: امام ششم شیعیان

 الثانیجمادی الاولجمادی الثانیربیع

 . ولادت امام حسن عسگری )ع(: امام یازدهم شیعیان8

 . وفات حضرت معصومه )س(47

 . شهادت حضرت فاطمه )س(3 روز پرستار –ینب )س( . ولادت حضرت ز5

 روز زن )مادر( –. ولادت حضرت فاطمه )س( 27

 رمضان شعبان رجب

 . ولادت حضرت امام محمدباقر )ع(: امام پنجم شیعیان4

 . شهادت حضرت امام علی النقی الهادی )ع(: امام دهم شیعیان3

 امام نهم شیعیان . ولادت حضرت امام محمد تقی )جوادالئمه( )ع(:47

 رجب 45و 41، 43آغاز ایام البیض )اعتکاف(:  -روز پدر –. ولادت حضرت امیرالمومنین علی )ع( 43

 . وفات حضرت زینب )س(45

 . شهادت حضرت امام موسی کاظم )ع(25

 . مبعث پیامبر )ص(20

 روز پاسدار – . ولادت حضرت امام حسین )ع(3

 روز جانباز –. ولادت حضرت ابوالفضل )ع( 1

 العابدین )ع(. ولادت امام زین5

 روز جوان –اکبر )ع( . ولادت حضرت علی44

 . ولادت حضرت مهدی )عج(45

 . وفات حضرت خدیجه )س(47

 . ولادت حضرت امام حسن مجتبی )ع(45

 . ضربت خوردن حضرت امام علی )ع(49

 . شهادت حضرت امیرالمومنین علی )ع(24

 : روز قدس* آخرین جمعه ماه رمضان

 الحجهذی القعدهذی شوال

 . عید سعید فطر4

 . شهادت امام جعفر صادق )ع(25

 روز دختران –. ولادت حضرت معصومه )س( 4

 . ولادت حضرت امام رضا )ع(44

 . شهادت حضرت امام محمد تقی )ع( )جوادالئمه(37

 روز ازدواج –. سالروز ازدواج حضرت امام علی )ع( و حضرت فاطمه )س( 4

 . شهادت حضرت امام محمد باقر )ع(0

 روز نیایش –. روز عرفه 9

 . عید قربان47

 . ولادت حضرت امام علی النقی الهادی )ع(45

 ه.ق( 47. عید غدیر خم )48

 . روز مباهله پیامبر )ص(21

 


