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 اسالمـی احکام

  کرد؟ تقلید مجتهد از باید مواردي چه در  .1

  .دین احکام در

  هستند؟ کسانی چه »تقلید مراجع«  .2

 و قـرآن  از را اسالم احکام و بوده مشغول تحصیل به علمیه هاي حوزه در سال سالیان که هستند دانشمندانی

  .اند داده قرار ها مسلمان اختیار در هساد بیان با و آورده دست به دینی پیشوایان سخنان

  چیست؟ احکام  .3

  .کند می مشخص زندگی کارهاي در را ما ي وظیفه که است اسالم دستورهاي مجموعه

  است؟ معنی چه به »فتوي«  .4

  .نامند می) فتوي( را مجتهد احتیاط از خالی و قطعی نظر

  ببرید؟ نام را آب انواع  .5

  .قلیل آب – کر آب – مضاف آب – مطلق آب

  است؟ آبی چگونه »مطلق آب«  .6

  .چاه آب با باران آب: مانند نباشد، مخلوط چیزي با و نگیرند چیزي را آن که است آبی

  است؟ آبی چگونه »مضاف آب«  .7

. نگوینـد  آب آن بـه  دیگـر  کـه  باشد مخلوط خودش غیر با قدري به یا و بگیرند چیزي از را آن که است آبی

  .آلود گل آب یا هندوانه آب مانند

  است؟ آبی چگونه »کر آب«  .8

 حـدوداً  کـه  اسـت  آبی دیگر بیان به. شود پر بریزند، نیم و وجب 3 ابعاد به ظرفی در را آن اگر که است آبی

  .باشد داشته وزن کیلوگرم 419/377

  است؟ آبی چگونه »قلیل آب«  .9

  .آفتابه و کوزه و لیواننامیده می شود؛ مانند آب » آب قلیل«باشد نه جاري  آبی که نه کر

  .ببرید نام را تکلیفیه ي خمسه احکام  .10

  .مباح – مکروه – مستحب – حرام – واجب

  است؟ معنی چه به »واجب«  .11

  .است عقوبت موجب آن ترك و دهند انجام را آن باید که عملی: یعنی

  است؟ معنی چه به »حرام«  .12

  .است عقوبت موجب آن انجام و ندهند انجام را آن باید حتماً که عملی: یعنی
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  است؟ معنی چه به »مستحب«  .13

  .ندارد عقوبت آن ترك ولی دهند انجام را عمل آن است بهتر: یعنی

  است؟ معنی چه به »مکروه«  .14

  .ندارد عقوبت آن انجام ولی ندهند انجام را عمل آن است بهتر: یعنی

  است؟ معنی چه به »مباح«  .15

  .ندارد فرقی هیچ عمل، آن کردن كتر یا و دادن انجام یعنی

  چیست؟ وضو مهم شرایط  .16

  .باشد پاك وضو آب و نباشد غصبی وضو، جاي و وضو آب

  دارد؟ حکمی چه دادن غسل از قبل میت بدن به زدن دست  .17

  .کرد غسل باید

  شود؟ می غسل شدن واجب باعث چیزي چه  .18

  .میت مس و زنان براي زایمان از پس روز چند زنان، در ماهانه عادت از بعد شدن پاك جنسی، آمیزش

  کنیم؟ می تیمم زمانی چه  .19

  .باشد کم کردن، غسل و وضو براي وقت و باشیم نداشته دسترسی آب به باشد، داشته ضرر آب با شستشوي

  است؟ معنی چه به نماز در »االحرام تکبیره«  .20

  .کردن نیت از بعد »اکبر هللا« گفتن

  است؟ معنی چه به مازن در مواالت  .21

  .دادن انجام یکدیگر دنبال و زیاد ي فاصله بدون را نماز اعمال یعنی

  بخواند؟ شکسته نماز تا بنماید فرسخ چند قصد باید نباشد، مسافرت او شغل که کسی  .22

  فرسخ 8

  خواند؟ شکسته توان می را نمازهایی چه  .23

  .عشاء و عصر ظهر، رکعتی، 4 نمازهاي

  است؟ الزم جماعت نماز برگزاري براي نفر دچن حداقل  .24

  نفر 2

  شود؟ می واجب آیات نماز خواندن مواقعی چه در  .25

  .زلزله و) گرفتگی ماه( خسوف ،)گرفتگی خورشید( کسوف

  است؟ رکعت چند آیات نماز  .26

  .رکعت 2
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  گیرند؟ می روزه ماهی چه در مسلمانان  .27

  .رمضان ماه

  است؟ مقدار چه گرفتن روزه زمان  .28

  .مغرب اذان تا صبح اذان از

  دارد؟ نام چه رمضان ماه از پس روز، اولین  .29

  .فطر عید

  دارد؟ نماز اعیاد از یک کدام  .30

  .قربان عید و فطر عید

  دارد؟ تفاوتی چه یومیه نمازهاي با عید نماز  .31

  .دارد قنوت 4 دوم رکعت و قنوت 5 اول رکعت در و است رکعت 2 عید نماز

  است؟ مقدار چه به ،)فطریه( فطر تزکا  .32

  .نفر هر براي کیلو 3

  داد؟ »فطریه« توان می را چیزهایی چه  .33

  .ذرت – برنج – خرما – جو – گندم: مانند خوراکی مواد

  باشد؟ داشته شرایطی چه باید جماعت، امام  .34

  .خواندب صحیح طور به را نماز – زاده حالل – عادل – امامی 12 ي شیعه – عاقل – بالغ

  است؟) حرام( ممنوع هایی راه چه از ثروت کسب  .35

  .احتکار و تقلب رشوه، ربا،

  ؟گیرد نمی تعلق زکات محصول کدام به  .36

  .برنج

  ؟گیرد نمی تعلق زکات دام کدام به  .37

  .اسب

  گویند؟می چه بدهد، زکات باید شد آن داراي وقتی شخص که را حدي  .38

نصاب حد.  

  کنند؟ استفاده زکات از وانندت نمی کسانی چه  .39

  .سید غیر افراد از هاشم بنی سادات

  است؟ درصد چند امام سهم و خمس پرداخت  .40

  .درصد 20
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  ؟گیرد نمی تعلق خمس چیزي چه به  .41

  .هدیه

  گویند؟می »مستطیع« کسی چه به  .42

 معـاش  امـرار  نظـر  از حـج،  از بازگشـت  در و باشد داشته را سفر سالمتی و توانایی و سفر خرج که کسی به

  .نیافتد زحمت به) زندگی(

  ؟شود می برگزار ماهی چه در حج مراسم  .43

  .ذیحجه

  ؟شود می آغاز عملی چه با حج مراسم  .44

  .احرام

  ؟باشد می حج مناسک جزء بقیع، ائمه مرقد زیارت آیا  .45

  .خیر

  بکند؟ دبای کار چه شرعی احکام اجراي در رسیده، اجتهاد ي درجه به که شخصی  .46

  .کند تقلید نیست جایز

  چیست؟ شرعی احکام اجراي در نیست، مجتهد که شخصی ي وظیفه  .47

  .کند تقلید ،الشرایط جامع مجتهد از باید

  باشد؟ شرایطی چه داراي باید کرد، تقلید او از بتوان که کسی  .48

  .باشد عشري اثنی ي شیعه و آگاه و اعلم عادل،

  کنیم؟ استفاده توانیم می فارسی کتاب کدام از تهدین،مج فتواهاي فهمیدن براي  .49

  .المسائلتوضیح

  است؟ ممنوع و حرام معامالت در مواردي چه  .50

  .گرانفروشی و تقلب ،اجحاف

 نـام  چـه  ،شود می پرداخت داوران یا و متصدیان به کسی حق کردن پایمال براي که کاالیی یا پول  .51

  دارد؟

  .رشوه

  باشد؟ دارا را شرایطی چه دبای قاضی اسالم در  .52

  .نماید رعایت را عدالت و داشته کامل آشنایی اسالمی حقوق و فقه به نسبت باید

  چه؟ یعنی »مضمونه ي عاریه«  .53



 سئواالت رایج در گزینش استخدامی و مصاحبه هاي حضوري

 www.clickbank24.com 

6  

www.clickbank24.com 

 آن جبـران  مسـئول  گـردد،  وارد خسـارتی  آن بـه  یـا  و شـده  گـم  ،ایمگرفته) قرض( عاریه به که چیزي اگر

  .هستیم

  دارد؟ حکمی چه زندگی ي هزینه درآوردن براي کردن کار  .54

  .است عینی واجب

  است؟ حرام مشاغلی چه  .55

  .دست این از کارهایی و بینی فال ،بازي شعبده جادوگري، -

  .قمار وسایل و عیاشی وسایل الکلی، مشروبات فروش و خرید و ساختن -

  .موقوفه امالك فروش و خرید -

  است؟ حرام هایی نوشیدنی چه اسالم نظر از  .56

  .باشد آورمستی و الکلی که هایی ینوشیدن

  چیست؟ »مزارعه« از منظور اسالم در  .57

  .کشاورزي هاي فعالیت قرارداد

  است؟ معنی چه به اسالم در »مسافات«  .58

  .درختان و باغداري هاي فعالیت براي قرارداد

  است؟ معنی چه به اسالم در »مضاربه«  .59

  .زرگانیبا و فروش و خرید هاي فعالیت براي قرارداد

  چیست؟ اسالمی قراردادهاي و معامالت در طرفین شرایط  .60

  .باشند داشته اختیار و آزادي و بوده عاقل و بالغ

  است؟ معنی چه به اسالم در »توبه«  .61

  .آینده در شایستگی و پاکی راه در حرکت و گذشته خطاي از بازگشت -

  .نکنند کاري چنین آینده در که جدي تصمیم و ناروا کار انجام از شدن پشیمان -

  .واجب اعمال جبران و دارند شخص گردن به که مردم حقوق اداي -

  است؟ معنی چه به »ایمان«  .62

  ... و مسلک یک دین، یک مطلب، یک شخص، یک: به کامل قلبی اطمینان و اعتماد

  دارد؟ حکمی چه کودکان به نجس چیز خوراندن  .63

  .نیست جایز

  دارد؟ حکمی چه باشد نوشته آن بر خدا نام که کاغذي کردن نجس  .64

  .کشید آب را آن فوراً باید شود، نجس اگر و است حرام
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  هستند؟ نجس »دریایی خوك و سگ« آیا  .65

  .خیر

  چیست؟ اش وظیفه است شده نجس مسجد زمین یا بام یا دیوار بفهمد کسی اگر  .66

  .کند تطهیر را آن فوراً باید

  دارد؟ حکمی چه طال هاي زینت یا طالبافت و ابریشمی يها لباس با خواندن نماز  .67

  .نیست جایز مردان براي ولی جایز بانوان براي

  ؟شود می نجس نجس، چیز با برخورد اثر در آبی چه  .68

  .قلیل آب

  ؟شوند می نجس زمانی چه جاري و کر آب  .69

  .کند تغییر نجاست اثر در آن، بوي و طعم رنگ،

  انجـام  غسـلی  چـه  بگیـرد،  فـرا  آب را بدنمان تمام که رویم فرو آب در کردن غسل براي هرگاه  .70

  ایم؟داده

  .ارتماسی غسل

  بکنیم؟ باید چه بزنیم، دست است استخوان داراي که انسانی بدن از شده جدا قسمت به هرگاه  .71

  .بکنیم میت مس غسل باید

  دارد؟ حکمی چه فرد، هر بر مسلمان دفن و نماز و کفن و غسل انجام  .72

  .است کفایی واجب

  داد؟ انجام چگونه باید را تمی غسل  .73

  .دهند می غسل را تمی خالص، آب به سپس و کافور به کردن مخلوط از بعد سدر، به مخلوط آب با

  دارند؟ یکدیگر با تفاوتی چه غسل، از بدل و وضو از بدل تیمم  .74

  .زنند می زمین به را ها دست نوبت 2 غسل، از بدل تیمم در و دارد فرق هم با ها آن نیت

  است؟ حرام اسالم در پرندگانی چه خوردن  .75

  .دارند منقار و چنگال که شکاري پرندگان -

  .ندارند دان چینه که پرندگانی و زنند می بال کم پرواز موقع در که پرندگانی -

  چیست؟ »کردن ذبح« براي الزم شرایط  .76

  .ببرد را خدا نام ذبح، هنگام و کنند ذبح قبله به رو را حیوان باشد، مسلمان کننده ذبح

  ؟کنند می نهر ،»ذبح« جاي به را حیوانی چه  .77

  .شتر
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  دارد؟ حکمی چه دهد، جان آب از بیرون و بگیرند آب از زنده را دارفلس ماهی اگر  .78

  .است حالل آن خوردن و بوده پاك

  است؟ معنی چه به »نفاق«  .79

  .دورنگی و دورویی

  است؟ الزم خانواده افراد از یک کدام ي اجازه ازدواج، براي اسالم در  .80

  .پدر

  کرد؟ ازدواج شود نمی کسانی چه با  .81

  .رضاعی و سببی نسبی، محارم

  چیست؟ در موقت و دائم عقد تفاوت  .82

  .ندارد را زن زندگی تأمین و نفقه مسئولیت مرد موقت، عقد در -

  .برد نمی رثا شوهر از زن موقت، عقد در -

  است؟ معنی چه به »موات احیاي«  .83

  .بایر زمین کردن آباد

  است؟ چگونه اسالم در مالکیت انتقال  .84

  .گیرد می صورت ارث راه از که قَهري انتقال و شود می انجام معامله راه از که اختیاري انتقال

  است؟ معنی چه به »بیع«  .85

  .پول یا دیگري ياالک بربرا در دیگري به کاال عین انتقال

  است؟ معنی چه به »هبه«  .86

  .بالعوض بخشش صورت به پول، یا کاال کردن منتقل

  گویند؟می »نقد« اي معامله چه به  .87

  .شوند می بدل و رد معامله هنگام و موجودند 2 هر آن قیمت و کاال آن در که اي معامله به

  گویند؟می »سلم یا سلف« اي معامله نوع چه به  .88

  .شود می پرداخت فروشنده به نقداً آن قیمت ولی نیست موجود کاال آن، در که اي معامله به

  کرد؟ »فسخ« توان می را معامله یک صورتی چه در  .89

 قـرارداد  محـل  از طـرفین  و باشـد  شده مغبون طرفین از که زیادي حد در باشد، معیوب کاال: که صورتی در

  .باشند نشده خارج

  ؟گیرد می تعلق زکات »نقره و طال« به زمانی چه  .90

  .باشد مالک اختیار در سال یک حدود و برسد نصاب حد به باشد، سکه
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  است؟ هایی راه چه از المال بیت درآمد  .91

  .خمس و جزیه خراج،

  ببرید؟ نام را فقه در شیعه فقهاي استنباط منابع  .92

  .قیاس اجماع، قرآن،

  نیست؟ جایز تقلید مواردي چه در  .93

  .دین اصول

  چیست؟ »سبق« از منظور اسالم در  .94

  .دوانی اسب مسابقه

  چیست؟ »رِمایه« از منظور اسالم در  .95

  .تیراندازي مسابقه

  است؟ رکعت چند شب ي نافله نماز  .96

  .رکعت 11

  است؟ رکعت چند روز شبانه در ها نافله و یومیه نمازهاي مجموع  .97

  .رکعت 28

  است؟ رکعت چند جمعاً روز بانهش در مسافر نمازهاي  .98

  .رکعت 11

  دارد؟ قنوت چند جمعه نماز  .99

  .رکوع از قبل اول رکعت در قنوت یک قنوت، 2

  .رکوع از بعد دوم رکعت در قنوت یک و

  دارد؟ تکلیفی چه کند »افطار« عمداً را رمضان ماه روزه که شخصی  .100

  .بگیرد روزه درپی پی روز 60 باید آن، قضاي بر عالوه

  است؟ زمانی چه شرعی ظهر  .101

  .کند میل مشرق طرف به و برسد حداقل به شخص ي سایه وقتی

  است؟ زمانی چه شرعی مغرب  .102

  .کند میل مغرب طرف به سر، باالي از و شود تمام شرق قسمت) حمره( سرخی وقتی

  دارد؟ حکمی چه »نقره و طال« ظروف از استفاده  .103

  .است حرام دو هر مردان، و زنان براي

  ؟شود می پاك ،جوشانند می که را انگوري آب موقع چه  .104
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  .بماند باقی آن یک سوم دو سوم آن بخار شده و وقتی

  کنیم؟ تطهیر باید چگونه باشد زده زبان »سگ« که را ظرفی  .105

 قلیـل  آب یـا  جاري آب یا کُر آب در مرتبه 2 واجب، احتیاط بر بنا و کنیم مال خاك پاك، خاك با باید اول

  .بشوییم

   است؟ معنی چه به »جبیره«  .106

) جبیـره ( ،گذارنـد  مـی  آن ماننـد  و زخـم  روي کـه  دوایـی  و بندنـد  مـی  را شکستگی و زخم آن با که چیزي

  .نامند می

107.  »است؟ قدر چه مسافر، نماز خواندن شکسته براي »ترخّص حد  

  .اذان صداي نشنیدن و شهر دیوار ندیدن

  دارد؟ نگه عده باید مدت هچ ،است کرده فوت ششوهر که زنی  .108

  .روز ده و ماه 3

  گویند؟می چه ندارد صاحبی و شده پیدا که کودکی به  .109

  .لقیط

  گویند؟ می چه شود می پیدا که اي گمشده حیوان به  .110

  .ضاله

  گویند؟ می چه شده پیدا که مالی به  .111

  .لقطه

  شود؟ خورده نباید و نیست اللح ،گوشت حالل حیوان از هایی قسمت چه  .112

  )نخاع( تیره مغز و دنبالن، خون،

  چیست؟ اسالم در محارب جزاي  .113

  .تبعید یا پا و دست کردن قطع یا زدن دار و کشتن

  برسد؟ زمین به نیست الزم بدن قسمت دامک ،سجده در  .114

  .صورت

  دارد؟ حکمی چه برگرداند روي اسالم دین از که کسی  .115

  .گردد می واجب او قتل و شود می حرام او بر همسرش ،شده مرتد

  شود؟ می ثابت گرفتن روزه براي ماه اول چگونه  .116

  .باشد گذشته قبل ماه از روز 30 یا و دهند شهادت عادل شاهد نفر دو ای. مببینی را ماه هالل شخصاً

  خوانیم؟ب نماز در حمد سوره بجاي توانیم نمی را قرآن هاي سوره از یک کدام  .117
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  .والنجم ي سوره و علق ي سوره

  است؟ عقدي چگونه الزم عقد  .118

  .نیست فسخ قابل خاصی شرایط با زج ،انعقاد از پس

  است؟ حرام گرفتن روزه سال، از ایامی چه در  .119

  ).اضحی( قربان عید و فطر عید

  نیست؟ جایز اسالم در هایی روزه چه  .120

  .وصال ي روزه و سکوت ي روزه

  چیست؟ اسالم در مرد یک قتل دیه  .121

  .گاو دویست یا و طال دینار هزار یا و شتر صد

  است؟ معنی چه به »الوجود واجب«  .122

  .نیست غیر حتاجم ،شدن هست رايب. تنیس جداشدنی او از هستی که است ذاتی. اوست خود از او هستی

  باشد؟ متعدد تواند نمی »الوجود واجب« دلیل چه به  .123

  .است مغایر وجود با بودن مرکب و است بودن مرکب مستلزم د،تعد زیرا

  است؟ معنی چه به »الوجود ممتنع«  .124

  .گویند می الوجود ممتنع ،باشد داشته وجود تواند نمی که وجودي به

  است؟ معنی چه به »تعزیر«  .125

  .شرع حاکم تشخیص به حد، از کمتر است هایی تنبیه

  بخوانیم؟ را اي سوره چه باید حمد ي سوره قرائت از عدب ،نماز در  .126

  .بخوانیم را کامل ي سوره یک توانیم می دارند، واجب ي سجده که هایی سوره از غیر به

  دارد؟ حکمی چه مسلمان ي مرده تشریح اسالمی، فقه در  .127

  .دارد دیه و است حرام

 چـه  ،انـد آورده بیرون دهزن حیوان شکم از که گوشت حالل حیوان يمرده يبچه گوشت خوردن  .128

  دارد؟ حکمی

  .است حرام

  دارد؟ حکمی چه دارد احتیاج آن به آدمی که مسائلی گرفتن یاد  .129

  .است واجب

  دهد؟ انجام »ارتماسی غسل« تواند نمی شخصی چه  .130

  ).واجب ي روزه( است روزه که شخصی
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  .است تهبس احرام عمره براي که شخصی و است بسته احرام ،حج براي که شخصی

  است؟ چگونه برد، سر به ماهانه عادت حال در که صورتی در زن دادن طالق  .131

  .است باطل

  است؟ صورت چه به ،واجب نماز به مستحب نماز اداي به قضا نماز از تنی برگردانیدن  .132

  .نیست جایز

  دارد؟ نام چه شب ي نافله رکعتی 1 نماز  .133

  .وتر

  خواند؟ نماز خز و جابسن پوست با توان می آیا  .134

  .ندارد اشکال. بله

  بخواند؟ کامل را نماز تواند می مسافر اماکنی چه در  .135

  .کوفه مسجد و مسجدالنبی مسجدالحرام،

  ندارند؟ عده طالق از بعد هایی زن چه  .136

  .باشند داشته سال 9 از کمتر که زنانی و یائسه زنان

  است؟ صورت چه به عشا و مغرب و صبح نمازهاي در سوره و حمد خواندن  .137

  .بخوانند بلند صداي با توانند می نباشد، نامحرم که جایی در زنان و بخوانند بلند صداي با باید مردان

  است؟ مستحب) شنبه 5( جمعه شب در دعایی چه خواندن  .138

  .کمیل دعاي

  چیست؟ حج مناسک در »تقصیر« از منظور  .139

  .ناخن و مو کردن کوتاه

  است؟ معنی چه به »جمرات رمی«  .140

 روزهـاي  در ریـزه  سـنگ  7 پرتـاب  و عقبـه  حجـره  نـام  به ايمیله به قربان عید روز در ریزه سنگ 7 پرتاب

  .عقبه و میانی و اولی حجره میله 3 به دوازدهم و یازدهم

  است؟ معنی چه به »جایز عقد«  .141

  .باشد فسخ قابل که است عقدي

  دارد؟ حکمی چه دینی مسائل وختنآم قبال در گرفتن اجرت  .142

  .است حرام

  دارند؟ یکدیگر با فرقی چه جعاله و اجاره  .143
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 ممکـن  جعالـه،  در ولی. دهد می انجام را کار مقرر موعد در و بالفاصله کننده اجاره شخص اجاره، قرارداد در

  .باشد فاصله کار انجام و قرارداد بین است

  است؟ روز چند »باشد حامله که زنی« حمل ي عده  .144

  .نماید حمل وضع زن که زمانی تا

  شود؟ می بریده حیوان، بدن هاي قسمت از یک کدام »شرعی ذبح« در  .145

  .گردن رگ دو و حلق مري،

 چـه  نز آن بـرود،  دنیـا  از ازدواج از قبل و درآورد خود عقد به را زنی بیماري، حال در مردي اگر  .146

  برد؟ می ارث مقدار

  .برد نمی ارث زن آن

  چیست؟ رمضان ماه ي روزه قضاي کردن باطل ي کفاره  .147

  .دادن) طعام( غذا )مگر 750 معادل سیر 10 حدوداً( مد یک کدام هر به فقیر 10 به یا و گرفتن روزه روز 3

  است؟ صورت چه به بدن اعضاي ي دیه  .148

 هـر  بـراي  و کامل ي دیه نصف ها نآ از کدام هر ،...و گوش 2 پا، 2 دست، 2 مثل باشد زوج بدن، اعضاي اگر

  .است شده گرفته نظر در کامل دیه زبان، یا بینی: مثل باشد، فرد اگر و ؛کامل ي دیه ،2

  کند؟ کار چه باید جماعت نماز دوم و اول رکعت در مأموم  .149

  .دهد می گوش جماعت امام قرائت به فقط و خواند نمی را سوره و حمد

  کدامند؟ اربعه غلّات  .150

  .کشمش و خرما جو، ندم،گ

151.  است؟ قدر چه اربعه غالت نصاب حد  

  .کیلوگرم 862

  شود؟ می اثبات چگونه آب بودن کر  .152

  .بگویند عادل مرد 2 یا و کند یقین خود انسان

  دارد؟ حکمی چه باشد، شده نجس نیست معلوم و بوده پاك آب اگر  .153

  .است پاك

  دارد؟ کمیح چه گوشت حرام پرندگان ي فضله  .154

  .است نجس

  شست؟ چگونه را صورت و ها دست باید وضو در  .155

  .پایین به باال از



 سئواالت رایج در گزینش استخدامی و مصاحبه هاي حضوري

 www.clickbank24.com 

14  

www.clickbank24.com 

  است؟ چگونه باشد، نقره یا طال از جنسش که ظرفی آب با گرفتن وضو  .156

  .است باطل

  دهد؟ انجام کاري چه باید نه؟ یا است گرفته وضو که کند شک کسی اگر  .157

  .بگیرد وضو باید

  خواند؟ نماز وضو بدون توان می یغسل چه با  .158

  .جنابت غسل

  چیست؟ شود خراب که مسجدي حکم  .159

  .نمایند جاده و ملک داخل را آن یا و فروخته را آن زمین توانند نمی

  است؟ چگونه نماز در اربعه تسبیحات خواندن  .160

  .بخوانند آهسته باید ،زنان و مردان

  دارد؟ حکمی چه د،شو زیاد یا کم نماز از سجده یک اگر  .161

  .شود نمی باطل نماز باشد، سهو روي از اگر ولی است باطل نماز باشد، عمد روي از اگر

  دارد؟ حکمی چه شود، گفته زیاد یا کم نماز در حرف یک اگر  .162

  .شود نمی باطل سهو روي از و شده باطل عمد روي از

  است؟ صورت چه به کند، می تمسافر گردش و تفریح قصد به که مسافري ي روزه و نماز  .163

  .بگیرد را روزه قضاي بعداً و بخواند شکسته را نماز باید

 مسـتحب،  غیـر  یـا  است هیومی واجب نماز خواندمی امام که را نمازي داندنمی که کسی يوظیفه  .164

  چیست؟

  .کند اقتدا امام به تواند نمی

  چیست؟ است نگرفته دیوانگی زمان در که را هایی روزه حکم شود، عاقل اي دیوانه اگر  .165

  .نیست واجب ها روزه قضاي

 روز یا است عرفه روز دارد شک انسان که عرفه روز ي روزه و) عاشورا روز( محرم ماه دهم ي روزه  .166

  است؟ چگونه قربان، عید

  .است مکروه

  چیست؟ بچه آن حکم آورند، بیرون شکمش از مرده يبچه و کنند شکار یا و ذبح را حیوانی اگر  .167

  .است حالل و پاك باشد، روئیده بدنش در پشم یا مو و نباشد الخلقه ناقص چنانچه

  دارد؟ حکمی چه شوهردار زنان کردن نذر  .168

  .است باطل شوهر، ياجازه بی صحیح، شوهر ي اجازه با
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  است؟ چقدر ها آن االرث سهم باشد، پسر یک و مادر یا و پسر یک و پدر فقط تمی وارث هرگاه  .169

  .است پسر سهم باقیمانده، و مادر یا پدر به  

  است؟ قدر چه دختر و پسر االرث سهم  .170

  .دختر سهم 1 و پسر سهم 2

  دارد؟ حکمی چه کافر و مسلمان بردن ارث  .171

  .برد نمی ارث مسلمان از کافر ولی برده، ارث کافر از مسلمان

  دارد؟ حکمی چه ردان،م در ریش تراشیدن خمینی امام فتواي به  .172

  .کند ترك را کار این است واجب احتیاط

 بـازي  هـدف  بـه  فقـط  و باخت و برد قصد بدون قمار، وسایل با کردن بازي خمینی امام فتواي به  .173

  است؟ چگونه کردن

  .نیست جایز

  ؟شود می پاك چگونه باشد، شده نجس »خون« اثر در انسان لباس و بدن اگر  .174

 قسـمت  همان سپس. نماند باقی آلودگی آن از چیزي دیگر تا کرده برطرف کامل طور به را تنجاس اثر ابتدا

  .برسد شده نجس هاي قسمت ي همه به آب تا برده آب جوي یا آب شیر زیر را دهش نجس

 باشـیم،  داشـته  اختیار در آب کمی مقدار و شده نجس ادرار يواسطه به بدن یا لباس از جایی اگر  .175

  کنیم؟ب باید چه

  .شود پاك تا بریزیم شده نجس قسمت همان روي آب مرتبه 2 باید

  ؟شود می پاك صورتی چه در نجس چیز هر  .176

  .نماند باقی آن در نجاست از اثري کشیدن، آب از پس که صورتی در

  دارد؟ حکمی چه بخواند، نماز و بپوشد صاحبش رضایت بدون را دیگري لباس کسی اگر  .177

  .باشد دیگري مال از آن ي تکمه یا نخ فقط چه اگر ،است باطل نمازش

 کـردن  انگشـت  بـه  عقیق انگشتر و خوش بوي و عطر از استفاده و پاکیزه و سفید لباس پوشیدن  .178

  دارد؟ میکح چه نماز، در

  .است مستحب

  دارد؟ حکمی چه نماز، در دارد حیوان یا انسان ي چهره نقش که لباسی پوشیدن  .179

  .است مکروه

  دارد؟ حکمی چه نماز، در لباس يتکمه گذاشتن باز  .180

  .است مکروه
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  ؟گیریم می »وضو« چگونه  .181

 پوسـت  بـه  آب رسـیدن  مانع چیزي تا کنیم می وارسی را) انگشتان نوك یا آرنج از( ها دست و صورت ابتدا -

  ).باشد نچسبیده وضو، اعضاي به رنگ یا چسب( نشود

  .گیریم می وضو خدا ردستو خاطر به که کنیم می نیت -

  .شوییم می چانه تا پایین به باال از را خود صورت -

  .شوییم می پایین به باال از انگشتان نوك تا آرنج از را چپ دست سپس و راست دست -

  ).کردن مسح. (کشیم می دست مانده، دست در که وضو) خیسی( تري با را سر جلوي قسمت -

 مسـح  پـا  روي انتهـاي  تـا  هـا  انگشـت  از یکـی  سر از را چپ پاي روي و راست پاي روي وضو، آب تري با -

  .کنیم می

  دهد؟ شستشو را ما صورت و دست یا بریزد آب ما صورت و دست بر وضو براي تواند می کسی آیا  .182

  .نیست صحیح وضویی چنین خیر،

  است؟ صحیح »تیمم« مواردي چه در  .183

  .باشیم نداشته دسترسی آب به -

  .باشد داشته ضرر انبرایم آب -

 تشـنه  قـدري  بـه  یا و شویم مریض یا مرده تشنگی از اطرافیان یا خودمان کنیم، مصرف را موجود آب اگر -

  .باشد سخت آن تحمل که گردیم

  .باشیم نداشته آن کردن پاك از بیش آب و باشیم نداشته دیگري لباس و باشد نجس لباسمان یا بدن -

 از بعـد  آن از مقـداري  یـا  نمـاز  تمام کنیم، غسل یا بگیریم وضو بخواهیم گرا که باشد تنگ قدري به وقت -

  .شود خوانده وقت

  ؟کنیم می تیمم چگونه  .184

  .کنیم می تیمم خدا دستور آوردن جا به براي غسل، یا وضو جاي به که کنیم می نیت اول -

  .زنیم می ریگ و سنگ یا خاك روي هم با را ها دست کف -

  .کشیم می ابروها روي و بینی باالي تا پیشانی تمام بر ار ها دست کف -

  )انگشتان نوك طرف به مچ از( کشیم می راست دست پشت تمام بر را چپ دست کف -

  )انگشتان نوك طرف به مچ از( کشیم می چپ دست پشت تمام بر را راست دست کف -

  .دهیم می انجام دیگر بار یک را 3 و 2 موارد جنابت، غسل بدل تیمم در که باشید داشته توجه -

  چیست؟ تیمم مبطالت  .185

  .کند می باطل نیز را تیمم کند می باطل را وضو که چیزهایی

  بخواند؟ نماز نوبت چند روز شبانه در است واجب مسلمان هر بر  .186
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  )گانه پنج نمازهاي( نوبت 5

  ؟شود می خوانده زمانی چه و است رکعت چند صبح نماز  .187

  آفتاب طلوع تا صبح اذان از. رکعت 2

  ؟شوند می خوانده زمانی چه و اندرکعت چند عصر و ظهر نماز  .188

  .مغرب تا ظهر از رکعت، 4 هرکدام

  ؟شوند می خوانده زمانی چه و اندرکعت چند عشاء و مغرب نماز  .189

  .شوند می خوانده شب نصف تا مغرب از و است رکعت 4 عشا نماز و رکعت 3 مغرب نماز

  ؟نامند می »اربعه تسبیحات« را جمالتی چه  .190

  .اکبر اهللا و اهللا الّا اله ال و الحمدلله و هللا سبحانَ

  ؟نامند می چه شود می خوانده تنهایی به که نمازي  .191

  .فرادا

  است؟ کسی چه ي عهده بر سوره و حمد خواندن جماعت، نماز در  .192

  .جماعت امام

  خواند؟ تنهایی به را معهج نماز توان می آیا  .193

  .شود خوانده جماعت به باید خیر،

  است؟ رکعت چند جمعه نماز  .194

  .رکوع از بعد دوم رکعت در دیگري و رکوع از قبل اول رکعت در یکی: دارد مستحب قنوت 2 رکعت، 2

  ؟شود می خوانده نمازي چه جاي به جمعه نماز  .195

  .ظهر نماز

  دارد؟ حکمی چه روزه هنگام در رعط و خوش بوي از استفاده  .196

  .ندارد اشکال

 گناهـان  آخـرت  در و شود می ناگهانی هاي مرگ و ناگوار پیشامدهاي مانع چیزي چه روایات، طبق  .197

  ؟کند می آسان را قیامت روز حسابرسی و زداید می را بزرگ

  .دادن صدقه

  ت؟اس موقع چه) عیدتین( قربان عید و فطر عید نماز خواندن وقت  .198

  .ظهر تا آفتاب طلوع از

  است؟ واجب چیزهایی چه بر زکات  .199

   گندم )1
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   جو )2

  خرما )3

  کشمش )4

  طال )5

  نقره )6

  شتر )7

  گاو )8

  گوسفند )9

  .کنید بیان را زکات رسانیدن مصرف به موارد  .200

  ).ندارد را اش خانواده و خود سال مخارج که کسی( فقیر -

  ).گذراند می تر تسخ فقیر، از که کسی( مسکین -

  ).کند جمع را زکات که است مأمور نایبش، یا امام طرف از که کسی( مأمور -

  .شوند می مسلمان برسد، آنان به زکات اگر که کافرهایی -

  .آنان کردن آزاد و ها بنده خریداري -

  .بدهد را خود قرض تواند نمی که بدهکاري -

  ).مسجد ساختن :مانند. دارد دینی عمومی منفعت که کاري( هللا سبیلفی -

  ).است درمانده سفر، در که مسافري( سبیل ابن -

  دارد؟ حکمی چه نماز، در 4 و 3 بین شک  .201

 2 یـا  ایستاده احتیاط نماز رکعت یک بعداً و کند تمام را نماز و گذارد 4 بر را بنا باشد، که نماز کجاي هر در

  .آورد جاي به نشسته رکعت

  چیست؟ روزه) هاکننده باطل( مبطالت  .202

  آشامیدن و خوردن) 1

  )نزدیکی( جماع) 2

  حلق به غلیظ غبار رساندن) 3

  )آید بیرون او از منی که کند کاري خود با انسان یعنی( استمنا) 4

  آب در سر تمام بردن فرو) 5

  پیامبر جانشینان و پیامبر و خدا به بستن دروغ) 6

  روان چیزهاي با کردن اماله) 7

  صبح اذان تا نقاس و حیض و جنابت بر ماندن باقی) 8
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  )کردن استفراغ( کردن قی) 9

  است؟ صحیح سجدتین از بعد 4 و 3 و 2 بین شک آیا  .203

  .آورد جا به ایستاده احتیاط نماز رکعت دو بعداً و کرده تمام را نماز و و گذارد 4 بر را بنا بله،

  چیست؟ نماز ارکان  .204

1( تنی  

  االحرام تکبیره )2

   رکوع )3

  سجده دو )4

  ).رکوع از پیش ایستادن( رکوع به متصل قیام و االحرام تکبیره گفتن موقع در قیام )5

  کدامند؟ کرد اعتنا ها آن به نباید که هایی شک  .205

  .است گذشته آن آوردن جا به محل که چیزي در شک) 1

  .نماز سالم از بعد شک) 2

  .نماز وقت گذشتن از بعد شک) 3

  ).کند می شک زیاد که کسی( ثیرالشکک شک) 4

  .مستحبی نماز در شک) 5

 در مـاموم  شـک  نیـز  و بدانـد  را هـا  آن شـماره  ماموم، که صورتی در نماز، يهارکعت شماره در امام شک) 6

  .بداند را نماز يها رکعت شماره امام که صورتی

  دارد؟ حکمی چه سجدتین از بعد 3 و 2 بین شک  .206

 احتیـاط  نمـاز  رکعـت  یـک  بعـداً  و کـرده  تمام را نماز و بخواند را 4 رکعت و گذارد 3 رب را بنا. است صحیح

  .آورد جا به نشسته رکعت دو یا و ایستاده

  دارد؟ حکمی چه نماز هاي رکعت تعداد در گمان یا ظن  .207

  .دارد را یقین حکم

  چیست؟ است، نجس لباسش یا بدن بفهمد نماز ي اقامه از پس که کسی حکم  .208

  .است صحیح او نماز

  چیست؟ آن سهو ي سجده حکم بدهد، سالم سهواً دوم، رکعت در رکعتی 3 نماز در کسی اگر  .209

  واجب احتیاط

  ؟پذیرد نمی تقلید چیزي چه در اسالم  .210

  دین اصول
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  چیست؟ نماز يکننده باطل هاي شک  .211

  .رکعتی 3 و 2 نماز هاي رکعت شماره در شک: دوم و اول -

  .بیشتر یا خوانده رکعت یک کند شک که رکعتی 4 نماز در شک: سوم -

  .بیشتر یا خوانده رکعت 2 کند شک که: دوم هسجد شدن تمام از پیش که رکعتی 4 نماز در شک: چهارم -

  .6 از بیشتر و 3 یا 6 و 3 بین شک و 5 از بیشتر و 2 و 5 و 2 بین شک: ششم و پنجم -

  .است خوانده رکعت چند اندند که نماز هاي رکعت در شک: هفتم -

  .دوم ي سجده شدن تمام از بیش و 6 از بیشتر و 4 و 6 و 4 بین شک: هشتم -

  ؟گیرد می تعلق خمس مال، از درصد چند به  .212

  .درصد 20

  دارد؟ حکمی چه شود فراموش رکوع نماز، در سهواً اگر  .213

  .است باطل نماز

  دارد؟ حکمی چه ازدواج امهنگ در مرد براي طال ي حلقه از استفاده  .214

  .است حرام

  دهد؟ انجام کاري چه باید کند می اقتدا که کسی جماعت، نماز در  .215

  .خواند نمی را سوره و حمد

  دارد؟ حکمی چه باشد کافی ي اندازه به وقت نماز در اگر اقامه، و اذان گفتن  .216

  .است مستحب

  ندارد؟ قنوت و سوره نماز کدام  .217

  .احتیاط نماز

  دارد؟ یمحک چه منکر از نهی و معروف به امر  .218

  .است کفایی واجب

  است؟ واجب نمازي چه ماه، گرفتن هنگام  .219

  .آیات نماز

  است؟ رکعت چند آیات، نماز  .220

  .رکعت 2

  شود؟ می خمس مشمول کسب، از حاصل سود آیا  .221

  .بله

  است؟ چگونه ظهر از بعد مسافرت در دار روزه حکم  .222
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  .است صحیح

  است؟ رکعت چند مسافر شخص عصر نماز  .223

  .رکعت 2

  ؟شود می قرائت آهسته سوره و حمد نماز، هاي وعده کدام در  .224

  .عصر و ظهر

  چیست؟ »تزکیه« ي کلمه معنی  .225

  .دادن نمو و افزودن

  نیست؟ واجب بودن، قبله به رو مواردي چه در  .226

  .گرفتن وضو

        چـه  را آن اصـطالحاً  نمایـد  بیـان  احتیـاط  صـورت  بـه  ابتدا از را کلفم يوظیفه مجتهد، هرگاه  .227

  گویند؟می

  .واجب احتیاط

  است؟ کسانی چه مخصوص »جبیره وضوي«  .228

  .هستند شکستگی و زخم دچار که کسانی

  .دهید توضیح را »جبیره وضوي« گرفتن  .229

 زخـم  آن روي پـاکی  پارچه مستحب، احتیاط بر ناب و شسته پایین به باال از وضو، همانند را زخم اطراف باید

  .کشید آن روي تر دست و گزارده

  دهیم؟ انجام کاري چه باید ،خوانیم می نماز وضو بدون بفهمیم نماز بین در اگر  .230

  .بشکنیم را نماز باید

  چیست؟ کند فراموش را تشهد یا سجده 1 نماز، در که کسی حکم  .231

  .ردآو جا به سهو ي سجده 2 باید

  است؟ واجب سهو ي سجده مواردي چه در  .232

  .بزند حرف سهواً نماز، بین) 1

  .کند فراموش را سجده یک) 2

  رکعت 5 یا خوانده رکعت 4 کند شک دوم سجده از بعد رکعتی 4 نماز در) 3

  .دهد سالم اول رکعت در مثالً دهد سالم را نماز نباید که جایی در) 4

  .کند فراموش را تشهد) 5

  است؟ معنی چه به تقلید  .233
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  .گویندمی »تقلید« را آن به عمل و مجتهد فتواي و يأر پذیرش

  دارد؟ حکمی چه نماز در فاطمه حضرت تسبیحات و قنوت ي اقامه  .234

  .است مستحب

  بخواند؟ شکسته را خود نماز باید مسافر صورتی چه در  .235

  .نباشد کمتر فرسخ 8 از مسافرتش که صورتی در

236.  است؟ صحیح چیزهایی چه بر متیم  

  ).شدن پخته از قبل( آهک و گچ سنگ مرمر، سنگ سیاه، سنگ خاك،

  دارد؟ حکمی چه و عنوان چه اضافی، دریافت با هم مثل کاالي 2 ي مبادله  .237

  .است حرام و باشد می ربا

  کدامند؟ واجب نمازهاي  .238

   یومیه نماز) 1

  میت نماز) 2

  آیات نماز) 3

  کعبه ي خانه فطوا نماز) 4

  .است واجب بزرگ پسر بر که پدر نماز) 5

  .شود واجب عهد، و قسم و نذر ي واسطه به که نمازي) 6

  چیست؟ نماز مقدمات  .239

  .اقامه و اذان وضو، قبله، نمازگزار، مکان و لباس

  چیست؟ نماز واجبات  .240

1 (تنی  

  )ایستادن( قیام) 2

  )اکبر هللا گفتن( االحرام تکبیره) 3

  رکوع) 4

  سجود )5

   قرائت )6

  تشهد )7

  ذکر )8

  سالم )9
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  ترتیب )10

  )نماز اجزاء بودن پی در پی( مواالت )11

  داد؟ انجام توان می هایی صورت چه به را غسل  .241

  ترتیبی غسل )1

  ارتماسی غسل )2

  ؟دهیم می انجام چگونه را ارتماسی غسل  .242

 زیـر  دفعه یک که است آن احتیاط. رود آب زیر بدنمان تمام تا رویم می فرو آب در پا از تدریج به کرده، نیت

  .برویم آب

  .ببرید نام را واجب هاي غسل  .243

  میت غسل )1

  میت مس غسل )2

  جنابت غسل )3

  حیض غسل )4

  نفاس غسل )5

  استحاضه غسل )6

  .شود واجب عهد، و قسم و نذر ي واسطه به که غسلی )7

  است؟ معنی چه به» احباط«  .244

  .شوند) ها خوبی( حسنات از بعضی رفتن بین از سبب ،)گناهان( معاصی از بعضی که معنی ینا به

  هستند؟ کسانی چه قیامت روز گواهان  .245

  .بدن اعضاي –) حسابرس فرشتگان( الهی مأموران – خداوند اولیا و پیامبران – خداوند

  است؟ معنی چه به »عینی واجب«  .246

  .گویند) عینی واجب( دهد انجام خودش ایدب مسلمان هر که را اي وظیفه

  گرفت؟ وضو باید کارهایی چه براي  .247

  نماز نخواند براي -

  .خداوند اسم به بدن از جایی رساندن -

  نمایند؟ رعایت را احکام باید سنی چه از دختران و پسران  .248

  .سالگی 10 آغاز از دختران و سالگی 16 آغاز در پسران

  است؟ معنی چه به »طهارت«  .249
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  .کند حفظ نجس چیزهاي به شدن آلوده از را خود انسان یعنی

  ؟است معنی چه به »نجس«  .250

  ناپاك

  است؟ »نجس« چیزهایی چه  .251

   پول )1

  غائظ )2

    خون )3

  خوك )4

  سگ )5

  کافر )6

  شراب )7

  )جو آب( فقاع )8

  )است نجس نیز دارد جهنده خون که حیوانی منی( منی )9

  مردار )10

  خوار نجاست شتر عرق )11

  گویند؟می »محتاط« کسی چه به  .252

 تکلیـف  کنـد  پیـدا  یقـین  که کند می عمل خود ي وظیفه به طوري احتیاط، راه از که است کسی »محتاط«

  .است داده انجام را خود

  باشد؟ داشته شرایطی چه باید مجتهد  .253

   مرد )1

   بالغ) 2

    عاقل) 3

  امامی 12 ي شیعه) 4

  ادهز حالل) 5

  زنده) 6

  عادل) 7

  .نباشد دنیا به حریص واجب احتیاط بر بنا) 8

  .باشد اعلم) 9

  است؟ معنی چه به »غساله«  .254
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 بـه  یـا  خـود  بـه  خـود  ،شـود می شسته که چیزي آن از بعد و شستن وقت در معموالً که است آبی »غساله«

  .ریزد می فشار ي وسیله

  است؟ حرام »جنَب« بر چیز چند  .255

  .اولیا و پیامبران و خدا اسامی یا قرآن خط به بدن از جایی اندنرس) 1

  .شود خارج دیگر در از و داخل در یک از چه اگر ،)ص( پیامبر مسجد و مسجدالحرام در رفتن) 2

 بـرود،  چیـزي  برداشـتن  براي یا شود خارج دیگر در از و داخل در یک از اگر ولی. دیگر مساجد در توقف) 3

  .ندارد مانعی

  .مسجد در چیزي گذاشتن) 4

  .دارد واجب ي سجده که هایی سوره خواندن) 5

  .دهید توضیح را »غفیله نماز« نخواند چگونگی و وقت  .256

 . شـود  مـی  خوانـده  برود بین از مغرب طرف سرخی که وقتی تا مغرب نماز از بعد ،ءعشا و مغرب نماز بین در

 حمـد  ي سـوره  از بعد دوم رکعت در و» ... ذهب اذ نّونوذال« ي آیه حمد از بعد اول رکعت در. است رکعت 2

  .شود می خوانده» ...الغیب بمفاتیح اسألک انی الهم« قنوت در و» ... الغیب مفاتیح عنده و« ي آیه

  .دهید توضیح را »شب نماز« خواندن چگونگی و وقت  .257

 11 شـب،  نماز. شود خوانده صبح اذان نزدیک است بهتر و است صبح اذان تا شب نصف از شب ي نافله وقت

 وتـر  نماز نیت به آن رکعت 1 و شفع نماز نیت به آن رکعت 2 شب ي نافله نیت به آن رکعت 8. است رکعت

  .شود می خوانده

  .دهید توضیح را »احتیاط نماز« خواندن ي طریقه  .258

  .کند احتیاط نماز نیت فوراً باید نماز، سالم از بعد) 1

  .بگوید تکبیر) 2

  .بخواند آهسته را حمد) 3

  .رود رکوع به) 4

  )دهد سالم و بخواند تشهد سجده 2 از بعد است واجب او بر احتیاط نماز رکعت 1 اگر( نماید سجده دو) 5

  .ندارد سوره) 6

  .ندارد قنوت) 7

  .خواند آهسته را آن باید) 8

  .نیاورد زبان به را آن نیت) 9

  .بگوید آهسته هم را الرحیم الرحمن هللا بسم و حمد ي سوره که است آن واجب احتیاط) 10

  چیست؟ دین اصول  .259
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  توحید )1

  عدل )2

  نبوت )3

  امامت )4

  معاد )5

  چیست؟ دین فروع  .260

     نماز )1

  روزه )2

  خمس )3

  زکات )4

  حج )5

  جهاد )6

   معروف به امر )7

  منکر از نهی )8

  تولّی )9

  تبرّي )10

  است؟ قسم چند بر مجتهد نظر  .261

  :قسم 4

  حکم )1

  فتوي )2

  واجب احتیاط )3

  مستحب احتیاط )4

  ؟کند می پاك را نجاسات چیز چند  .262

  آب )1

   زمین )2

  آفتاب )3

  استحاله )4

  انتقال )5

  اسالم )6
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  تبعیت )7

  نجاست عین شدن برطرف )8

  خوار نجاست حیوان استبراء )9

  مسلمان شدن غایب )10

  دارد؟ حکمی چه مازن در کشیدن آه و زدن آروغ و کردن سرفه  .263

  .ندارد اشکال

  دارد؟ حکمی چه نماز، در است حرف 2 که ها این امثال و آخ و آه گفتن  .264

  .است باطل نماز باشد عمدي اگر

  ؟شود می واجب چیزهایی چه ي واسطه به آیات نماز  .265

... و بـرق  و رعـد  و) نترسـد  کسـی  هرچنـد ( زلزله ،)باشد کم آن مقدار هرچند( ماه گرفتن و خورشید گرفتن

  ).بترسند مردم بیشتر صورتیکه در( سرخ و سیاه بادهاي

  ؟شود می خوانده چگونه آیات نماز  .266

  .شود می خوانده صورت 2 به و دارد رکوع 5 رکعت هر در و است رکعت 2

 سـوره  یـک  و حمـد  یک دوباره -5 رکوع -4 سوره یک و حمد یک خواند -3 تکبیر -2 نیت -1: اول صورت

 هـم  را دوم رکعـت  و کـرده  سـجده  دو پـنجم  رکوع از شدن بلند از بعد و مرتبه 5 تا رفته رکوع به با هخواند

  .دهیم می سالم و تشهد و آورده جا به اول رکعت مثل

 -3 تکبیـر  -2 نیـت  -1: خوانیم می را آن از قسمت 1 بار هر و کرده تقسیم قسمت 5 به را سوره: دوم صورت

 سـوره  همان دوم قسمت شود، خوانده حمد اینکه بدون -5 رکوع -4 سوره زا قسمت یک و حمد یک خواند

 هـم  را دوم رکعـت  و کرده سجده دو کنیم می تمام را سوره پنجم رکوع از پیش تا رفته رکوع به و خوانده را

  .دهیم می سالم و تشهد و آورده جا به اول رکعت مثل

  است؟ صورت چه به جمعه نماز خواندن  .267

 در و شـود  خوانـده  بلند صداي با سوره و حمد که است مستحب :است رکعت 2 صبح نماز مانند جمعه نماز

  .شود خوانده منافقون ي سوره دوم رکعت در و جمعه سوره حمد، از بعد اول رکعت

 ایـراد  جمعـه  امـام  توسط باید و بوده واجب نماز اصل مانند نماز از قبل که: است خطبه 2 داراي جمعه نماز

  .شود نمی محقق جمعه نماز خطبه، 2 این نبدو. شود

  دارد؟ تکبیر چند تمی نماز  .268

  تکبیر 5

  است؟ نفر چند جمعه نماز انعقاد براي الزم عدد کمترین  .269
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  .جمعه امام با است نفر 5

  دارد؟ قضا وقت، از خارج جمعه نماز آیا  .270

  .خیر

  است؟ زمانی چه جمعه نماز خواندن وقت  .271

 ولـی . دارد امتداد برسد،) پا( مقد 2 اي اندازه به شخصی ي سایه که وقتی تا و شود می شروع یدخورش زوال با

  .نیاندازند تأخیر ظهر زوال عرفی اوایل از که است آن واجب احتیاط

  چیست؟ مستحب احتیاط افتاد، تأخیر جمعه نماز خواندن در اگر  .272

  .بخوانند را ظهر نماز

  یست؟چ فقه علم اصلی منابع  .273

  .اجماع عقل، سنت، کتاب،

  چیست؟ »روزه«  .274

 باطـل  را روزه کـه  کارهایی انجام از مغرب، تا صبح اذان از خداوند فرمان انجام براي انسان که است آن روزه

  .نماید خودداري کند می

  گردید؟ وضع مدینه در) ص( پیامبر حیات زمان در احکامی چه  .275

  .نخوردن شراب و گرفتن روزه و رکعتی 4 نماز و زيامرو ي گانه 5 نمازهاي شدن واجب

  ؟اند کرده بیان کسانی چه براي را ها مثل آسمانی، کتب در خداوند  .276

  .دانایان

  برد؟ می بین از را انسان خیر اعمال پاداش و اجر چیزي چه  .277

  .رساندن آزار و نهادن منت

  .کنید بیان ار) س( هفاطم حضرت تسبیحات  .278

  اکبرهللا ا مرتبه 34-

  الحمداهللا مرتبه 33-

  هللا سبحان مرتبه 33-

  دارد؟ نام چه انسانی نفس ي مرتبه باالترین  .279

  ).رسیده آرامش به جان( همطمئن نفس

  هستند؟ دارا را انسانی نفس ي مرتبه باالترین کسانی چه  .280

  .بینمقرّ و شهدا

  دارد؟ نام چه انسانی بدفرماي نفس  .281
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  .ارهام نفس

  دارد؟ نام چه انسانی ي کننده مالمت نفس  .282

  ).انسان وجدان( امهلو نفس

  مسافرت در ماه رمضان چه حکمی دارد؟  .283

  .اشکال ندارد اما اگر براي فرار از روزه باشد، مکروه است

  ؟دارد چه حکمی دارد احتیاج آن به غالباً انسان که مسائلی  .284

  .بگیرد یاد که است واجب

  کرد؟ تقلید توان می رفته دنیا از که جتهديم از آیا  .285

  )کند تقلید تازه خواهد می انسان وقتی( خیر ابتدایی، تقلید) 1

 همـه  در توانـد  مـی  مجتهـد  آن مردن از بعد کرده عمل مجتهدي فتواي به مسائل از بعضی در انسان اگر )2

  .کند تقلید او از مسائل

  ؟دارد چه حکمی نه، یا هشد پاك دارد شک نجسی چیز به انسان اگر  .286

  .است نجس

  ؟دارد چه حکمی نه، یا شده نجس کند شک پاك چیز به انسان اگر  .287

  .است پاك

  برود؟ راه مقدار چه است بهتر نجس کفش ته و پا کف شدن پاك براي انسان  .288

   بیشتر یا قدم 15

  ؟دارد چه حکمی نه یا گرفته وضو کند شک نماز بین در انسان اگر  .289

  .بخواند نماز و بگیرد وضو باید و است باطل او مازن

  ؟دارد چه حکمی نه یا گرفته وضو کند شک نماز از بعد انسان اگر  .290

  .بگیرد وضو بعدي نمازهاي براي باید ولی است، صحیح او نماز

  ؟دارد چه حکمی نه یا گرفته وضو دارد شک که کسی  .291

  .بگیرد وضو باید

  ؟دارد چه حکمی شده باطل او وضوي نماز از بعد یا قبل که کند شک انسان اگر  .292

  .است صحیح خوانده که نمازي

  ؟دارد چه حکمی نه یا کرده غسل که کند شک انسان اگر  .293

  .کند غسل باید

  ؟دارد چه حکمی نه یا بوده صحیح او غسل کند شک انسان اگر  .294
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  .کند غسل دوباره نیست الزم

  چیست؟ »حنوط«  .295

  میت پاهاي بزرگ انگشت دو سر و زانوها سر ها، دست کف پیشانی، به کافور مالیدن

  ؟دارد چه حکمی بخواند و است باطل نماز نجس لباس و بدن با داند نمی که کسی  .296

  .است باطل نمازش

 نمـاز  بیاید یادش آن از بعد یا نماز بین در و است نجس لباسش یا بدن که کند فراموش انسان اگر  .297

  دارد؟ حکمی چه او

  .نماید قضا گذشته، وقت اگر و بخواند دوباره را نماز باید و است باطل نمازش

 حکمـی  چـه  او نماز بوده نجس بفهمد نماز از بعد و است نجس لباسش یا بدن که نداند انسان اگر  .298

  دارد؟

  .بخواند ار نماز آن دوباره دارد وقت اگر که است آن مستحب احتیاط ولی است صحیح او نماز

  دارد؟ حکمی چه اختیار روي از واجب نماز شکستن  .299

  .است حرام

  چیست؟ حکم آید پیش انسان براي صحیح هاي شک از یکی اگر  .300

  .است کرده معصیت بشکند را نماز چنانچه و بشکند را نماز نباید

  و اسالم تاریخ انبیاء

  هستند؟ کسانی چه اسالم در »کتاب اهل« از منظور  .301

  .کلیمیان و مسیحیان

  دارد؟ نام چه) ع( عیسی حضرت آسمانی کتاب  .302

  .انجیل

  است؟ پیامبران کدام به مربوط »تورات« آسمانی کتاب  .303

  ).ع(موسی  حضرت

  چیست؟ »تورات« کتاب دیگر نام  .304

  .عتیق عهد

  چیست؟ پیامبران دعوت مشترك اصل  .305

  .توحید

  کردند؟ می معجزه پیامبران دلیل چه به  .306
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  .بشناسند پیغمبر عنوان به را آنان مردم، تا

  است؟ معنی چه به »انبیا عصمت«  .307

  .آنهاست ایمان و یقین و بینش معلول که اشتباه و گناه از مصونیت

  هستند؟ »معصوم« کسانی چه  .308

  .امامان و پیامبران

  نهادند؟ بنا را کعبه خانه پیامبران، از یک کدام  .309

  ).ع( اسماعیل حضرت پسرش و) ع( ابراهیم حضرت

  داشت؟ طوالنی عمري پیامبر، کدام  .310

  ).ع(نوح  حضرت

  است؟ بوده پیامبران از یک کدام لقب »اسرائیل«   .311

  ).ع( یعقوب حضرت

  انداخت؟ نیل رود به فرعون ترس از را او پیامبران از یک کدام مادر  .312

  ).ع( موسی حضرت

  شد؟ مبعوث پیامبري به نقطه کدام در موسی حضرت  .313

  .طور کوه

  ؟شد متولد کجا در عیسی حضرت  .314

  .اللحم بیت

  است؟ شده متولد میالدي سال چه رد) ص( دمحم حضرت  .315

  .میالدي 570 سال

  گردید؟ مبعوث پیامبري به سالگی چند رد) ص( دمحم حضرت  .316

  .سالگی 40

  اشد؟ب می اي واقعه چه قمري و شمسی هجري تاریخ مبدأ  .317

  ).ص( محمد حضرت هجرت

  دارد؟ نام چه کرد، ستیز پرستیبت هرگونه با که پیامبري مشهورترین  .318

  ).ع( ابراهیم حضرت

  دارد؟ استوار پیوندي اسالم، و مسیحیت و یهود دین با پیامبران از یک کدام تعالیم  .319

  ).ع( ابراهیم حضرت

  بود؟ که اسرائیلبنی پیامبران جد  .320
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  ).ع( اقاسح حضرت

  کرد؟ می همکاري پیامبري، تعالیم در موسی حضرت با کسی چه  .321

  .هارون برادرش

  شد؟ غرق دریا در یارانش اب ،تاریخ ستمگر کدام  .322

  .فرعون

  ؟»هستم خدا ي بنده من« کرد می تکرار دامم ،خود تعالیم در) ع( یعیس حضرت دلیل چه به  .323

  .کنند تصور خدایی مقام او براي و بدانند خدا پسر یار و اخد را او مردم مبادا: اینکه دلیل به

  کرد؟ اعالم رسمی دین را سیحیتم ،روم امپراطوران از یک کدام  .324

  .کنستانتین

  ببرید؟ نام را مسیح دین رد »هثالث اقانیم«  .325

  ).مسیح یسیع. رپس خداي( این) 1

  ).آسمانی پدر خداي( رب) 2

  ).پسر و پدر بین رابط( القدس روح) 3

ـ  حضـرت  کفالـت  و سرپرسـتی  جوانی، و طفولیت دوران در کسانی چه  .326  عهـده  بـر  ار) ص( دمحم

  داشتند؟

  ).عمویش( بابوطال بعد و) نایشا پدربزرگ( بعبدالمطل

  .کنید بیان را پیامبران صفات  .327

  .وحی با ارتباط و اشتباه و گناه از عصمت

  چیست؟ هانج آفریدگار با پیامبران ارتباط دلیل  .328

  .عقیده راه در آنان کامل پایداري و استقامت

  .آنان زندگی سوابق به توجه با آنان ي ویژه علوم

  .ایشان معجزات و

  چیست؟ دیگران به نسبت پیامبران برتري ترین مهم  .329

  .ابدیت واالي جهان از) وحی یعنی( ممستقی هاي پیام دریافت

  ت؟اس معنی چه به عربی زبان در »نبی«  .330

  .خدا جانب از آورنده خبر

  ؟گویند می »اولوالعزم« یپیامبران چه به  .331

  .هستند آسمانی کتاب داراي که پیامبرانی به
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  ببرید؟ نام را »اولوالعزم« نپیامبرا  .332

  ).ص( دمحم حضرت و عیسی موسی، ،داوود نوح،

  رفت؟ دنیا از مکانی چه رد ،پیامبر پدر» هللاعبدا«  .333

  .مدینه

  رفت؟ دنیا از کجا در پیامبر، ادرم »هآمن«  .334

  .مدینه نزدیک. ابواء

  بود؟ چه پیامبر رضاعی مادر نام  .335

  .حلیمه

  رفت؟ معراج به مکانی چه رد) ص( دمحم حضرت  .336

  .مسجداالقصی

  داشتند؟ سال چند ازدواج، موقع رد) س( هخدیج حضرت و) ص( دمحم حضرت  .337

  .سال 40 یجهخد حضرت و سال 25) ص( دمحم حضرت

  ؟گرفت فرا آب را جهان ي همه و شد عظیمی وفانط ،پیامبر کدام زمان در  .338

  ).ع( نوح حضرت

  است؟ بوده پیامبران از یک کدام ي معجزه ،)روشن دست( ابیض ید  .339

  ).ع( موسی حضرت

  دانند؟ می ذبیح 2 فرزند ار) ص( دمحم حضرت دلیل چه به  .340

 همچنـین  و کنـد  قربـانی  خـدا  فرمـان  بـه  خواسـت  مـی  ،)ع( مابـراهی  ار) ع( لاسماعی او جد اینکه دلیل به

 بـه  قرعـه  و کند قربانی خدا راه در را فرزندانش از یکی که بود کرده عهد خدا اب ،پیامبر دج) ع( بعبدالمطل

  .فتادا) ص( دمحم حضرت پدر )اهللاعبد( منا

  آمد؟ دنیا به زمانی هچ) ص( دمحم حضرت  .341

  .االول ربیع12تسنن، اهل نظر از و االول ربیع17 ،شیعیان نظر از

  نامند؟ می چه ار) ع( حمسی حضرت نزدیک هواداران  .342

  .حواریون

  داشت؟ نام چه ادد) ص( دمحم حضرت به را نبوت بشارت سالگی 12 سن در که مسیحی راهب  .343

  .بحیرا

  ببرید؟ نام را پیامبر تولد با زمان هم وقایع  .344

  .کعبه هاي بت سرنگونی -
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  .کسري ایوان سقف در شکاف -

  .فارس ي آتشکده شدن خاموش -

  .ساوه دریاي شدن خشک -

  است؟ پیامبر کدام معجزات از »سالم و برد« به سوزان آتش شدن تبدیل  .345

  ).ع( ابراهیم حضرت

  است؟ بوده پیامبر کدام معجزات از مردگان کردن زنده  .346

  ).ع(عیسی حضرت

  گردید؟ مبعوث پیامبري به سرزمین کدام رد ،)ع( یموس حضرت رآنق آیات مطابق  .347

  .طوي

  .ببرید نام را شد معروف بت 3،ها آن ي مجسمه هک) ع( حنو حضرت افراد از نفر 3  .348

  .نسر و غوثی ،یعوق

  داشت؟ نام هچ »هقسطنطنی« رد معروف کلیساي  .349

  .ایاصوفیا

  ؟نامند می »الفیل عام« ار سالی چه  .350

 مکـه  هب ،فیل تعدادي و عظیم سپاهی اب) نیم پادشاه( هاَبرَه ،)ص( دمحم حضرت تولد با زمان هم که سالی

  .کرد حمله

  دارد؟ نام چه است اختهس) ع( نسلیما حضرت است معروف که شهري  .351

  .تدمر

  داشتند؟ نام چه کردند، ملهح) هابره( هسپا به خدا فرمان به که پرندگانی  .352

  .ابابیل

  ؟ریختند می »هابره« هسپا سر بر چیزي چه ،»ابابیل«  .353

  ).گل سنگ( یلجس از هایی سنگریزه

  نامیدند؟ می چه ار) ص( رپیامب جد بدالمطلبع ،قریش  .354

  .دوم ابراهیم

  بود؟ چه) ص( دمحم حضرت دیگر هاي نام  .355

  .یاسین طه، محمود، احمد،

  بود؟ هچ) ص( دمحم حضرت ي کنیه  .356

  .ابوالقاسم
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  یست؟چ »المقدس بیت« دمسج دیگر نام  .357

  .ذوالقبلتین

  نامیدند؟ هچ ،گرفت می انجام حرام هاي ماه در جاهلی عرب زمان که را هایی جنگ  .358

  .فجار

  گردید؟ حفر کسی چه وسطت ،بود مسدود ها مدت که را زمزم چاه  .359

  ).ع( عبدالمطلب

  شد؟ احداث زمانی چه کعبه ي خانه  .360

  .گردید تکمیل و ترمیم ،)ع( مابراهی حضرت توسط بعدها. نوح طوفان از پیش و آدم حضرت زمان در

  آورد؟ ایمان سالی چه رد ،)ص( دمحم حضرت عموي حمزه  .361

  .بعثت دوم سال در

  وبید؟ک »لابوجه« رس بر کمانش، با مکه سران حضور در کسی چه  .362

  ).ص( پیامبر عموي حمزه

  کرد؟ دعوت اسالم دین به را کسانی چه بار، ناولی رايب) ص( دمحم حضرت  .363

  .کرد دعوت ار) مهاش بنی سران( شاقوام بار اولین براي

  است؟ معنی چه به »وحی«  .364

  .گویند »وحی« را غیب جهان از حقایق دریافت و رابطه نوعی

  است؟ بوده صورت چه به انبیاء به وحی  .365

  .صادقانه رویاي) 1

  .خدا با واسطه بی تکلم) 2

  .حجاب وراي از گفتن سخن) 3

  .وحی فرشتگان و رسوالن ي وسیله به) 4

  د؟ش) ص( دمحم حضرت سرپرستی دارعهده کسی هچ ،)ع( بعبدالمطل فوت از بعد  .366

  .ابوطالب عمویش

  کرد؟ نصب ار »دحجراالسو« و داد پایان قبایل سران اختالف به کسی چه جاهلی عرب زمان در  .367

  ).ص( محمد حضرت

  کرد؟ مغفرت طلب برایش و خوابید او قبر در کسی چه مرگ مانز) ص( دمحم حضرت  .368

  ).ع( علی حضرت مادر داس بنت فاطمه

  دادند؟) س( هخدیج به لقبی هچ) ص( دمحم حضرت  .369
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  .طاهره

  داشتند؟ نام چه) س( هخدیج از) ص( محمد حضرت فرزندان  .370

  .درگذشت کودکی در که قاسم نام به پسري و) س( هفاطم زینب، کلثوم، ام رقیه،

  داشتند؟ دینی چه اسالم ظهور از بلق) ع( بابوطال و) ع( بعبدالمطل  .371

  ).ابراهیم حضرت پیروان( فحنی دین

  کردند؟ مهاجرت کشور کدام به بار اولین مسلمانان  .372

  ).فعلی ي سوریه( حبشه

ـ  بـراي  مکه از که مانیز) ص( دمحم حضرت جاي به کسی چه  .373  بسـتر  در گردیـد  خـارج  اجرتمه

  خوابید؟

  ).ع(علی حضرت

  داد؟ رخ سالی چه در مسلمانان ي وسیله به مکه فتح  .374

  .هجري هشتم سال

  دارد؟ نام چه شد ساخته اسالم در که مسجدي اولین  .375

  .قبا مسجد

  بود؟ کسی چه پیامبر) گو اذان( مؤذن  .376

  .بالل

  شد؟ فتح سالما سرداران از یک کدام بدست اسپانیا  .377

  .طارق

  رسید؟ بعثت به محلی چه رد) ص( دمحم حضرت  .378

  .حرا غار

  بود؟ ایشان سرسخت شمند) ص( دمحم حضرت عموهاي از یک کدام  .379

  .ابولهب

  کشید؟ طول سال چند قریش کفار ي بوسیله طالبابی شعب در مسلمانان اقتصادي ي محاصره  .380

  .سال 3

  گویند؟ یم »انصار« کسانی چه به  .381

  .گویند می »رانصا« دکردن کمک پیامبر به مدینه در که کسانی به

  بودند؟ کسانی چه »مهاجرین«  .382

  .ویندگ »نمهاجری« دنمودن هجرت مدینه به مکه زا) ص( دمحم حضرت خاطر به که کسانی به
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  شد؟ چه آن نتیجه و دارد نام چه مسلمانان و قریش کفار بین جنگ اولین  .383

  .انجامید مسلمین پیروزي به که بدر جنگ

  بودند؟ نفر چند بدر جنگ در مسلمین  .384

  .نفر 313

  رسید؟ هالکت به بدر جنگ در اسالم دشمنان از یک کدام  .385

  .ابوجهل

  ؟دارد قرار ماهی چه و روز چه در »غدیر عید«  .386

  .ذیحجه هجدهم

  است؟ روزي چه »غدیر عید«  .387

  .برگزید خود جانشینی به ار) ع( یعل ضرتح ،)ص( دمحم حضرت که روزي

  دارد؟ نام چه »حنفی« مذهب پیشواي  .388

  .ابوحنیفه

  نامند؟ می »مذهب جعفري« ار امامی دوازده شیعیان چرا  .389

  .اند گرفته راف) ع( قصاد جعفر امام از را اسالم دستورات ي عمده قسمت زیرا

  است؟ شتهدا فرزند همسرانش از یک کدام از) ص( دمحم حضرت  .390

  .قبطیه ماریه و خدیجه

  ؟اند کرده زندگی گونهچ) ص( دمحم حضرت پسران  .391

  .اند رفته دنیا از مدینه در نفر 1 و مکه در نفر 2کودکی، در

  داشت؟ نسبتی هچ) ص( دمحم حضرت با »حارثه بن زید«  .392

  .بود ایشان ي عمه داماد و سرخواندهپ ،شده آزاد ي برده

  باشد؟ می چه آن معناي و است کسی چه فتص »رمبش«  .393

  .باشد می »دهنده مژده« معناي به) ص( دمحم حضرت صفت

  باشد؟ می چه آن معناي و است کسی چه صفت »نذیر«  .394

  .باشد می »دهنده بیم« معناي به) ص( دمحم حضرت صفت

  است؟ میالدي سال چه با زمان هم) ص( دمحم حضرت بعثت  .395

  .میالدي 610 سال

  شد؟ می تبلیغ کجا در بیشتر اسالم بعثت، اول سال 13 در  .396

  .مکه
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  دارد؟ نام چه اسالم زن شهید اولین  .397

  .سمیه

  دارد؟ نام چه اسالم مرد شهید اولین  .398

  .یاسر

  شوند؟ آزاد تا کنند سواد با را نفر چند شد قرار ،شدند اسیر بدر جنگ در که کسانی  .399

  .نفر 10 کدام هر

  بود؟ چه احد جنگ در مسلمانان ظاهري شکست علت  .400

  .داشتند عهده بر را آن محافظت احد کوه پشت ي دره در که اي عده نافرمانی

  بودند؟ نفر چند احد جنگ شهداي  .401

  .نفر 70

  رسید؟ شهادت به) ص( دمحم حضرت عموهاي از یک کدام احد جنگ در  .402

  .حمزه

  شدند؟ همدست یکدیگر با آنان علیه یهود و یشقر کفار ،مسلمین هاي جنگ از یک کدام در  .403

  .خندق جنگ

  رسید؟ هالکت به) ع( یعل حضرت دست به قریش کفار دالور کدام خندق، جنگ در  .404

  .عبدود بن و عمر

  ؟نامند می »الفیل عام« ار سالی چه  .405

  .کند ویران را کعبه ي خانه خواست می ابرهه که سالی

  دارد؟ خندق جنگ در را قخند حفر پیشنهاد کسی چه  .406

  .فارسی سلمان

  کرد؟ تهیه کسی چه براي را جنگ پرچم ولینا) ص( دمحم حضرت  .407

  .حمزه ضرتح ،عمویش

  داشت؟ نام چه کرده شرکت آن در سالگی 15 سن در) ص( دمحم حضرت که جنگی  .408

  .فجار

  ؟اند نامیده »المبیت لیله« ار شبی چه  .409

  .گردید ثور غار راهی پیامبر و خوابید پیامبر سترب رد ،)ع( یعل حضرت که شبی

  نامند؟ می چه را مکه  .410

  .القري ام
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  نامند؟ می چه را کعبه ي خانه  .411

  .العقیق بیت

  پرستیدند؟ می را بت چند حدوداً جاهلیت اعراب  .412

  .بت 360

  ببرید؟ نام را جاهلیت زمان هاي بت ترین مهم  .413

  .عزا منات، هبل، الت،

  نامند؟ می چه را اند بوده توحید آیین بر و کرده می زندگی اسالم از قبل که کسانی  .414

  .حنفا یا حنیفان

  داد؟ دست از را پدرش کجا در و سالگی چند رد ،)ص( دمحم حضرت  .415

  .طائف شهر در سالگی 2 در

  گردید؟ متولد ماهی و روز چه در پیامبر شیعیان نظر از  .416

  .االول ربیع هفدهم

  پیوست؟ وقوع به سال از ماهی چه در پیامبر مبعث  .417

  .رجب ماه

  داشتند؟ نام هچ) ص( دمحم حضرت هاي دایه  .418

  .ثویبه و سعدیه حلیمه

  گردید؟ مبعوث رسالت به کجا در و سالی چه رد) ص( دمحم حضرت  .419

  .حرا غار در سالگی 40 سن در

  ببرید؟ نام را بعثت دهم سال حوادث  .420

  اقتصادي ي محاصره فتنیا پایان -

  )الحزن عام( هخدیج و ابوطالب وفات -

  .پیامبر معراج -

  داشت؟ نام چه گرفتند پیامبر قتل به تصمیم و کردند اجتماع آن در قریش که را مکانی  .421

  .دارالندوه

  گویند؟ می »االنذار یوم« ای »الدار یوم« يروز چه به  .422

 دعـوت  اسالم دین به را آنان و کرد دعوت خود منزل هب ،علنی عوتد براي را خود خویشان پیامبر که روزي

  .نمود

  دارد؟ نام چه شد ساخته پیامبر دست به که مسجدي اولین  .423
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  .قبا مسجد

  شد؟ اقامه جریان کدام در اسالم ي جمعه نماز اولین  .424

  .عوف بن لمسا بنی ي قبیله میان در مدینه به هجرت جریان در ،االول ربیع 15 جمعه روز در

  ماند؟ کنار بر حکومت از سال ندچ) ع( یعل ضرتح) ص( رپیامب از پس  .425

  .سال 25

  کردند؟ هجرت سرزمین کدام به بار اولین مسلمانان  .426

  .حبشه

  داشت؟ نام هچ) ص( رپیامب یاران هجرت زمان در حبشه پادشاه  .427

  .نجاشی

  داشت؟ منا چه کردند هجرت حبشه به که مسلمانانی رهبر  .428

  .ابیطالب بن جعفر

  فرستاد؟ آنجا هب ،حبشه از مهاجران بازگرداندن براي را کسی هچ ،قریش  .429

  .عاص بن عمرو

  کردند؟ ازدواج یکدیگر با) س( هفاطم حضرت و) ع( یعل حضرت سالی چه در  .430

  .هجرت اول سال در

  است؟ معنی چه به »سریه«  .431

  .گفتند می »سریه« نداشتند مستقیم حضور اه آن در) ص( پیامبر که هایی جنگ به

  است؟ معنی چه به »غزوه«  .432

  .گفتند می »غزوه« دکردن می شرکت ها آن رد) ص( رپیامب که هایی جنگ به

  دارد؟ نام چه) س( هخدیج از بعد مسلمان زن دومین  .433

  .عبدالمطلب ناب عباس همسر) افضل ام(

  دارد؟ نام چه کرد یرانو) ص( رپیامب که را مسجدي  .434

  .بود جاسوسی و توطئه مرکز و شده ساخته) عمر ابو( طتوس مسجد این ،)ضرار مسجد(

  شد؟ پیروز اسالم سپاه خونریزي دونب ،جنگ کدام در  .435

  .مکه فتح

  کردند؟ شرکت پیمان کدام در سالگی 20 در) ص( دمحم حضرت  .436

  ).ستمگران برابر در مظلومان وقحق از دفاع بر مبنی مکه جوانمردان پیمان( لالفضو حلف
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ـ  ایستاده کفر تمامی برابر در ایمان تمامی اکنون« ،)ص( پیامبر ي جمله این  .437  چـه  يربـاره د »تاس

  است؟ کسی

  .اند فرموده بیان خندق جنگ در که است) ع( یعل حضرت ي درباره

  شدند؟ بزرگ نیمتیغ صاحب ،دهد رخ جنگی که آن بدون مسلمانان غزوه کدام در  .438

  .نضیر بنی

  ؟»آزادگانید شما بروید« ،فرمودند غزوه کدام رد) ص( رپیامب  .439

  .مکه فتح

  چیست؟ »الحزن عام«  .440

  .نامید »الحزن عام« را) س( هخدیج و) ع( بابوطال مرگ سال ،)ص( دمحم حضرت

  رساند؟ هالکت به را قریش دارانپرچم از نفر ندچ) ع( یعل حضرت احد جنگ در  .441

  .نفر 10

  کدامند؟ حرام هاي ماه  .442

  .رجب و محرم ذیحجه، ذیقعده،

  آوردند؟ اسالم کسانی چه) س( هخدیج و) ع( یعل حضرت از بعد  .443

  .حارثه ابن زید و ابیطالب بن جعفر

  داد؟ نجات را خود جان تقیه ي وسیلهب) ص( رپیامب یاران از یک کدام  .444

  .عمار

 نامیـده  چـه  بودنـد  وشتهن ،مرگ سرحد ات) ص( رپیامب علیه بارزهم براي قریش سران که پیمانی  .445

  شود؟ می

  .ملعونه اي صحیفه

  داشت؟ نام هچ ،آورد ایمان قرآن از اي آیه شنیدن با که شاعري  .446

  .دوسی

  کرد؟ سازي پاك را کعبه ي خانه بام هاي بت کسی چه  .447

 جمـع  را مسـی  و طالیـی  هـاي  مجسـمه  و هـا  تب تمامی و زاردهگ) ص( رپیامب ي شانه بر اپ) ع( یعل حضرت

  .شکست و ریخت زمین به و آوري

  ؟نامند می »مفواط ي قافله« ار اي قافله چه  .448

 داسـ  بنـت  اطمـه ف ،)س( االزهـر  فاطمه بود قافله آن در فاطمه 3 که همراه زنان اب) ع( یعل حضرت يقافله

  .عبدالمطلب ابن زبیر بنت فاطمه و) شمادر(
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  چه؟ عنیی »فعرا«  .449

  .دادند می تشخیص را آن صاحبان و شناختند می را پاها رد که کسانی

  کشید؟ طول سال ندچ ،ابیطالب شعب رد مسلمانان ي محاصره  .450

  .سال 3

  یافت؟ پایان گونهچ ،ابیطالب شعب رد مسلمانان محاصره  .451

 موریانـه  را صـحیفه  آن تمـام  کـه  بگو قریش سران به«: فرمود ابیطالب هب) ص( رپیامب وزير ،سال 3 از بعد

  .»اللهم بسمک جز به است خورده

  ساخت؟ فراهم مدینه به ار) ص( رپیامب هجرت ي مینهز ،اتفاقی چه  .452

  ).عقبه پیمان( الحرب بیعت و) اولی عقبه پیمان( النساء بیعت

  است؟ معنی چه هب ،است مکی سوره این  .453

 نبـوت  و آخـرت  و معـاد  و شـرك  نفـی  و توحیـد  يدربـاره  و اسـت  شـده  نازل) ص( پیامبر بر مکه در یعنی

  .باشد می

  است؟ معنی چه هب ،است مدنی سوره این  .454

  .است جنگ ي درباره و شده ازلن) ص( رپیامب بر مدینه در یعنی

  بودند؟ نفر چند احد جنگ در اسالم سپاهیان  .455

  .نفر 700

  بودند؟ نفر چند احد جنگ در کفار سپاهیان  .456

  .نفر 3000

  داشت؟ نام چه درآورد حرکت به را قریش ي افتاده پرچم احد جنگ در که زنی  .457

  .علقمه دختر عمره

  کرد؟ محاصره روز 15 مدت به را قبیله دامک) ص( دمحم حضرت  .458

  .شان توطئه خاطر به را نضیر بنی ودیانیه

  دند؟ش پیمان هم یکدیگر با یهودي قبایل و قریش قبایل جنگ کدام در  .459

  ).احزاب( خندق جنگ

  نداشتند؟ ضورح) ص( رپیامب دفن هنگام کسانی چه  .460

  .عایشه و مرع ،ابوبکر

  ؟باشد می) ص( رپیامب یاران از یک کدام لقب »ذوالشهادتین«  .461

  .ثابت ابن خزیمه
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  بود؟ چه اسالم ظهور هنگام ایرانیان رسمی مذهب  .462

  .زردشتی

  داشت؟ نام چه فرستاد روم به هجرت هفتم لسا رد) ص( رپیامب که سفیري  .463

  .کلبی دحیه

  ؟چیست »فدك«  .464

 امـر  به ایشان و کردند واگذار) ص( دمحم حضرت به را آن درگیري و جنگ دونب ،یهودیان که است زمینی

  .بخشید) س( هفاطم دخترش به را آن خداوند

  بودند؟ کسانی چه اسالم سپاه داران پرچم مکه فتح در  .465

  .عباده بن سعد و) ع( علی حضرت

  اند؟ کرده نبوت ادعاي پیامبر حیات زمان در کسانی چه  .466

  ).تمیم بنی ي قبیله از زنی( سجاح -عنسی اسود -خویلد ابن طُلَیحه -کذّاب مسیلَمه

  .دهید توضیح را »خم غدیر« ي واقعه  .467

 حضـرت  و کـرد  ایـراد  ايخطبـه  غـدیر،  امن به محلی رد) عالوداحجه( حج مراسم از بازگشت در) ص( رپیامب

  .»اوست موالي لیع ،اویم موالي من هرکس«: فرمود و برگزید خود جانشینی به را) ع( یعل

  است؟ معنی چه به ،»ثقلین«  .468

  ).ص( پیامبر بیت اهل) سنت( عترت و) نقرآ( اخد کتاب :گرانقدر امر دو

  ساخت؟ رقرارب »تاُخو عقد« قبایل کدام ینب ،)ص( محمد حضرت  .469

  .خزرج و اوس

  است؟ بوده رکعتی چند واجب نمازهاي اسالم ابتداي در  .470

  .رکعتی 2 

  شد؟ واجب امروزي ي گانه 5 نمازهاي زمانی چه از  .471

  .شد واجب رکعتی 4 نماز و امروزي ي گانه 5 مازهاين ،مدینه به مسلمانان ورود با

  شد؟ شناخته روزه بوجو ماه عنوان هب ،رمضان ماه زمانی چه  .472

 نـازل ) ص( رپیـامب  بر روزه به مربوط بقره، ي سوره 196 و 185 و 184 و 183 و 178 یاتآ ،هجرت اوایل در

  .شد

  دارد؟ نام هچ ،ساخت مدینه رد) ص( دمحم حضرت که مسجدي  .473

  .مسجدالنبی

  پیوست؟ وقوع به هجرت چندم سال رد ،قبله تغییر  .474
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  .هجرت دوم سال

  گردید؟ مقرر سالی چه در است، معمول امروزه که صورتی هب ،اذان  .475

  .هجرت دوم سال

  است؟ معروف »رضوان بیعت« به بیعت کدام  .476

 آخـرین  تـا  قـریش،  بـا  درگیـري  صورت در که گرفت بیعت مسلمانان زا) ص( ریامبپ ،هجري ششم سال در

  .است عروفم »نارضو بیعت« به ،بیعت این. نکنند فرار و بایستند فرد آخرین و نفس

  ؟نامند می »الوفودسنه« را سالی چه  .477

  .هجري نهم سال

  داشت؟ چه نام) ص( رپیامب ي غزوه آخرین  .478

  .تبوك

  شدند؟ کشته خیبر فتح جریان در نفر چند  .479

  .یهودیان از نفر 93 و مسلمانان از نفر 20 حدود

  داشت؟ نام هچ ،رفت ینب زا) ص( رپیامب دستور به که »طی« ي قبیله بزرگ بت  .480

  .فلس

  بود؟ کسی چه اسالم سپاه ي فرمانده ،»طی« جنگ در  .481

  ).ع( علی حضرت

  شد؟ خوانده اي قبیله چه میان رد ،اسالم تاریخ ي جمعه نماز نخستین  .482

  .عوف بن سالم بنی ي قبیله

  است؟ شده »یاتوالعاد« ي سوره گردیدن نازل باعث جنگ کدام در) ع( علی حضرت هاي دالوري  .483

  ).الرمل وادي( سالسل ذات

  گفت؟ اذان کعبه بام بر بار اولین براي کسی چه  .484

  .رباح بن بالل

  رسید؟ شهادت به جنگ کدام در ،»ابیطالب ابن جعفر«  .485

  .موته جنگ

  نکرد؟ همراهی را) ص( پیامبر ،)ع( علی حضرت جنگ کدام در  .486

  .تبوك

  دند؟بو کسانی چه »عقبه اصحاب«  .487
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 اینکـه  رغـم  لـی ع. دداشـتن  را ایشـان  شـتر  دادن رم و) ص( رپیـامب  تـرور  قصد که بودند منافقان از گروهی

  .شدند معروف) عقبه اصحاب( به آنان عدهاب. دنکر عقوبت را آنان) ص( یامبرپ ،شدند شناسایی

  داشتند؟ برعهده را سریه چند و غزوه چند رهبري) ص( محمد حضرت  .488

  .سریه 66 و غزوه 38

  پرداخت؟ اسالم و) ص( رپیامب از دفاع به زن دامک ،حنین و احد هاي جنگ در  .489

  ).نسیبه( عماره ام

  رفت؟ دنیا از زمانی چه) س( فاطمه حضرت  .490

  ).ص( پیامبر رحلت از بعد ماه 6

  داشت؟ نام چه) س( خدیجه از بعد) ص( پیامبر همسر پارساترین  .491

  .سلمه ام

  کردند؟ زندگی سال چند) ص( محمد حضرت  .492

  .سال 63

  شدند؟ مبعوث پیامبري به سالگی چند در) ص( محمد حضرت  .493

  .سالگی 40

  انجامید؟ طول به سال چند) ص( محمد حضرت رسالت  .494

  .سال 23

  شدند؟ غنیمت صاحب باشند کرده جنگ عمالً آنکه بدون مسلمانان کدام با مقابلهدر  بار اولین  .495

   ضیرن بنی قبیله

  نمود؟ تقسیم کسانی چه بین را نضیر بنی قبیله از آمده دست به اموال) ص( پیامبر  .496

   انصار از نفر سه و مهاجرین

  بود؟ سالی چه در و ساخت جدا یهود از را مسلمانان یکبار که داد رخ اي حادثه چه  .497

   هجري دوم سال – قبله تغییر

  است؟ شده معروف نامی چه به و شد انجام یتاریخ چه در) ص( پیغمبر حج آخرین  .498

   الوداع حجه – هجرت دهم سال

  داشتند؟ حضور مسلمانان از تعداد چه »الوداع حجه« در  .499

  )نفر هزار 120( نفر هزار بیست و صد

  رسید؟ شهادت به کسی چه بدست و جنگ کدام در) ص( پیغمبر عموي حمزه  .500

   مطعم بیربنج غالم وحشی بدست – اُحد جنگ
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  تاریخ امامت

  .کنید بیان را امامان صفات  .501

  .شایسته اخالق و رفتار صمت،ع ،علم

  چیست؟ »عصمت« از منظور  .502

  .بزرگ و کوچک گناهان از بودن پاك

  شدند؟ متولد سالی چه در) ع( علی حضرت  .503

  )بعثت از قبل سال ده( رجب 13

  بود؟ چه) ع( علی حضرت مادر نام  .504

   اسد بنت فاطمه

  ببرید؟ نام را) ع( علی حضرت القاب مشهورترین  .505

 دل شـاه  مـردان،  شـاه  اهللا، اسد المستقیم، صراط الفقراء، کنز اهللا، ولی مرتضی، صفدر، حیدر، امیرالمؤمنین،

   اکبر فاروق المتقین، امام سوا، دل

  ببرید؟ نام را) ع( علی حضرت هاي کنیه مشهورترین  .506

   ابوتراب ابوالحسین، ن،ابوالحس

  داشت؟ نسبتی چه ،)ص( اسالم پیامبر با) ع( یعل حضرت  .507

  .بود او عموي پسر و داماد

  بود؟ کسی چه آورد ایمان) ص( پیامبر به که مردي اولین  .508

  ).ع( علی حضرت

  آورد؟ یمانا) ص( دمحم حضرت به سنی چه در) ع( علی حضرت  .509

  .سالگی 10 در

  بودند؟ کسانی چه ،)ع( هفاطم حضرت و) ع( یعل حضرت دواجاز ي ثمره  .510

  .کلثوم ام و زینب حضرت ،)ع( نحسی امام ،)ع( نحس امام

  کرد؟ حکومت سال ندچ) ع( یعل حضرت  .511

  .سال 5

  رسید؟ شهادت به روزي چه در) ع( یعل حضرت  .512

  .رمضان ماه 21

  رساند؟ شهادت به را علی حضرت کسی چه  .513

  .اديمر ملجم ابن
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  رسیدند؟ شهادت به سالگی چند در) ع( علی حضرت  .514

   سالگی 63

  بود؟ زنده فرزندانش از یک دامک ،کردند فوت) ص( محمد حضرت زمانیکه  .515

  ).س( فاطمه حضرت

  گردید؟ متولد سالی چه در) ع( حسن امام  .516

  .هجري سوم سال رمضان 15

  بست؟ صلح قرارداد کسی چه با) ع( حسن امام  .517

  .معاویه

  رساند؟ شهادت به را) ع( جعفر بن موسی ماما ،عباسی خلفاي از یک کدام  .518

  .الرشید هارون

  است؟ واقع کجا در) ع( جعفر بن موسی حضرت مدفن  .519

  .عراق در کاظمین شهر در

  رساند؟ شهادت به ار) ع( رضا ماما ،عباسی خلفاي از یک کدام  .520

  .مأمون

  است؟ واقع کجا در معبدالعظی حضرت مدفن  .521

  .ري شهر در

  است؟ امام کدام نوادگان از عبدالعظیم حضرت  .522

  ).ع( مجتبی حسن امام

  گرفت؟ صورت عباسی خلفاي از یک کدام دستور به) ع( محمدتقی امام شهادت  .523

  .معتصم

  کرد؟ زندگی دنیا این در کمتر ائمه از یک کدام  .524

  ).سال 25) (ع(تقی محمد امام

  ست؟ا »يهاد« ائمه از یک کدام قبل  .525

  ).ع( النقی علی امام

  ؟دارد قرار شهر کدام در) ع( النقی علی امام مدفن  .526

  .عراق در سامرا

  نروند؟ زیارت به مردم و کنند صاف را) ع( حسین امام قبر تا داد دستور کسی چه  .527

  .عباسی ي لیفهخ ،متوکل
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  ؟دارد ارقر کجا در) ع( يعسکر حسن امام مدفن  .528

  .عراق در سامرا

  کردند؟ می گیري سخت حد از بیش عسکري حسن امام به نسبت ،»عباس بنی« اچر  .529

  .کند می قیام ستمگري علیه ،)عج( يمهد حضرت او فرزند دانستند می روایات طبق چون

  کیست؟ رزندف »بکذا جعفر«   .530

  ).ع(النقی علی امام

  ؟باشد می) ع( نحسی امام ي نواده ندمینچ) جع( يمهد حضرت  .531

  .نواده نهمین

  افتد؟ می اتفاقی چه کند ظهور) عج( يمهد حضرت وقتی  .532

  شود می پیروز قاطع طور به جهان سطح در هایش نظام و احکام تمامی با اسالم

  .روند می بین از ستمگران و جباران و شده داد و عدل از پر جهان

 خواهـد  بشـر  کمـال  اوج ي نقطـه  وها  حکومت نظام خرینآ ،آید می بوجود ایشان بدست که حکومتی و نظام

  .بود

  داد؟ انجام اي طایفه چه با را جمل نگج) ع( یعل حضرت  .533

  .ینثناک

  داد؟ انجام اي طایفه چه با را نهروان جنگ) ع( یعل حضرت  .534

  .مارقین

  داد؟ انجام اي طایفه چه با را صفین جنگ) ع( یعل حضرت  .535

  .قاسطین

  گردید؟ متولد مکانی چه در) ع( یعل حضرت  .536

  .کعبه ي خانه در

  خواندند؟ می ائمه تمامی را اهاییعد چه  .537

  .شعبانیه مناجات

  بود؟ کسی چه کوفه به) ع( نحسی امام ي فرستاده  .538

  .عقیل بن سلمم ،عمویش پسر

  داشتند؟ سال چند) ع( یعل حضرت ،)ع( دمحم حضرت رحلت زمان  .539

  .سال 33

  بود؟ چه گذاشت مأمون عهدي والیت پذیرفتن براي) ع( ارض امام که شرطی  .540
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  .نکند شرکت نصب و عزل توي،ف ،داوري امارت، در و نکند نهی و امر

  بود؟ سال چند) ع( یعل حضرت امام ي دوره  .541

  .سال 30

  بود؟ چه) عج( يمهد حضرت مادر نام  .542

  .خاتون نرجس

 تـرین صـریح  فـدك،  حـدود  عنـوان  بـه  اسـالمی  قلمـرو  مرزهاي اختنس مطرح اب ،امام کدامین  .543

  نمود؟ ابراز خویش شرایط در را سیاسی گیري موضع

  ).ع( کاظم موسی امام

 انحرافـی  هـاي مکتـب  و مذاهب ظهور و یونانی آثار يترجمه با صادفم ،امام 2 کدام امامت دوران  .544

  است؟ بوده

  ).ع( صادق جعفر امام و) ع( باقر محمد امام

  کرد؟ قیام) ع( نحسی امام دلیل چه به  .545

  .منکر از نهی و معروف به امر

  شد؟ آغاز معصوم امام کدام شهادت از سپ ،بیت اهل محنت دوران  .546

  ).ع( رضا امام

ـ  ،باواسـطه  یـا  واسطه یب ،سنت اهل مذاهب پیشوایان تمامی  .547  شـاگردي  شـیعی  امـام  کـدام  زدن

  ؟اند کرده

  ).ع( صادق جعفر امام

  برد؟ سر به »تقیه« رد را خویش امامت دوران از نیمی امام کدام  .548

 سـر  بـه  »تقیه« رد ،الرشید هارون زمان در را آن سال 10 که بود سال 20 ایشان امامت دوران ،)ع( ارض امام

  .برد

 شـده  ترسـیم  حضرت آن شیعیان ي کارنامه و) جع( يمهد حضرت منتظران یمايس ،دعا کدام در  .549

  ست؟ا

  .ندبه دعاي

  دارد؟ نام چه است شده متولد کعبه ي خانه در که کسی تنها  .550

  ).ع( علی حضرت

 نـام  چـه  کرد، اقامت به مجبور ار) ع( نحسی ماما ،ریاحی یزید بن حر که علفی و آب بدون بیابان  .551

  داشت؟
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  .نینوا

  ورد؟آ) ع( نحسی امام براي را) سعد عمر( مپیغا کسی چه  .552

  .حنظلی قیس ابن قره

  رفت؟ مکه به سالی چه در و دلیلی چه به) ع( نحسی امام  .553

ـ ) ع( نحسی امام بود کرده اعالم حج و مسجدالحرام در که را معاویه دروغ اینکه براي  کـرده  بیعـت  یزیـد  اب

  .رفت مکه به ق. ه 60 سال رجب آخر رد. دکن برمال را است

  بود؟ هک) ص( رپیامب حیات زمان در اسالم سپاه ي فرمانده آخرین  .554

  .یزید بن اسامه

  ؟اند خوانده اسباط از سبطی بهشت، جوانان سید را کسی هچ) ص( دمحم حضرت  .555

  ).ع( حسین امام

  است؟ معصوم امام کدام نسل از) عج( يمهد حضرت  .556

  ).ع( حسین امام

  ماند؟ مدینه رد و نکرد همراهی را ایشان کسی چه مکه، هب) ع( نحسی امام کوچ زمان  .557

  .عمر ابنهللا عبدا

  شد؟ شهید و یوستپ) ع( نحسی امام سپاه به عاشورا روز صبح کسی چه  .558

  .ریاحی یزید حربن

  آمد؟ دنیا به کجا در و تاریخی چه رد) ع( نحسی امام  .559

  .گردید متولد مدینه در قمري هجري سوم سال شعبان سوم در

  بود؟ لسا چند) ع( نحسی امام امامت مدت  .560

  .سال 10

  رسید؟ شهادت به کجا در و تاریخی چه رد) ع( نحسی امام  .561

  .رسید شهادت به کربال رد ،قمري هجري 61 سال محرم دهم روز در

  است؟ اختالف »الحسینرأس« ندف محل در چرا  .562

  .شد فرستاده شام به) ع( نحسی امام سر اینکه براي

  گردید؟ متولد کجا در و سالی چه در ،)ع( یمجتب حسن امام حضرت  .563

  .مدینه در هجرت سوم سال رمضان 15 در

  رسید؟ شهادت به تاریخی چه در و گونهچ) ع( یمجتب حسن امام حضرت  .564

  .رسید شهادت به و گردیده مسموم) جعده( شهمسر دست به). 51 روایتی به( ق. ه 50 سال صفر 28 در
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  ید؟ببر نام ار) ع( یمجتب حسن امام لقب 2  .565

  .الزکی لسیدا. لالرسو ریحانه

  ؟دارد قرار کجا رد) ع( یمجتب حسن امام ي مقبره  .566

  .بقیع قبرستان

  کرد؟ صلح معاویه با دلیل چه به ،)ع( یمجتب حسن امام  .567

 امامـت  و) ع( یعلـ  حضرت مکتب ي شده تربیت و ویژه یاران و پاك مسلمانان و اسالم نابودي از اینکه براي

  .دکن جلوگیري

  رسید؟ می کسی چه به معاویه از بعد الفتخ ،معاویه اب) ع( یمجتب حسن امام ي نامه صلح طبق  .568

  .شد می لیفهخ) ع( نحسی ماما ،آمد می پیش اي حادثه ایشان براي اگر). ع( یمجتب حسن امام به

  رسید؟ شهادت به تاریخی چه در و گونهچ) ع( یعل حضرت  .569

 خـورد  ضـربت ) مرادي ملجم ابن( ي وسیله به کوفه مسجد در سجده حال در ق. ه چهلم سال رمضان 19 در

  .رسید شهادت به سال همان رمضان 21 در و

  کردند؟ می جنگ دلیل چه هب) ع( یعل حضرت  .570

  .قرآن تأویل از جلوگیري براي

  ببرید؟ نام را انشیا خالفت زمان رد) ع( یعل حضرت هاي جنگ  .571

  .نهروان و صفین جمل،

  بودند؟ کسانی هچ »نمارقی« جخوار  .572

ـ  ،شـدند  جـدا ) ع( یعلـ  حضـرت  از و کرده حقارت احساس صفین در معاویه با جنگ ترك از که گروهی  هب

  .گردیدند معروف »مارقین« خوارج

  شود؟ می گفته کسانی چه به »ناکثین«  .573

  .شکنان پیمان

  رسیدند؟ خالفت به کسانی چه) ص( رپیامب رحلت از بعد  .574

  .عثمان و عمر ابوبکر،

  رسید؟ خالفت به تاریخی چه در ،)ع( یعل حضرت  .575

  .کردند بیعت ایشان با مردم ق. ه 35 سال ذیحجه 18 روز در عثمان، قبل از بعد

  کرد؟ خالفت سال ندچ) ع( یعل حضرت  .576

  سال 5

  پیوست؟ وقوع به تاریخی چه در »جمل جنگ«  .577
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  .ق. ه 36 سال االول جمادي 10

  بودند؟ کسانی چه نگیدندج) ع( یعل حضرت با جمل جنگ در که افرادي ترین مهم  .578

  .))ص( رپیامب همسر آخرین( عایشه و زبیر و طلحه

  پیوست؟ وقوع به تاریخی چه رد ،صفین جنگ  .579

  .ق. ه 37 سال صفر 1

  بودند؟ کسانی چه جنگیدند) ع( علی حضرت با صفین جنگ در که افرادي ترین مهم  .580

  .عاص و عمر و معاویه

  کرد؟ نیزه سر بر را ها قرآن و زد حیله به دست »عاص و عمر« جنگ کدام در  .581

  .صفین جنگ

 در ،)مالک بن انس و ثابت بن زیمهخ ،عتیبه بن شامه ،قرنی ویسا ،عمار( ،)ع( یعل حضرت یاران  .582

  رسیدند؟ شهادت به جنگ کدام

  .صفین جنگ

  داشت؟ نام چه شد انجام نآ در »حکمیت« که مکانی  .583

  .الجندل دومه

  کرد؟ انتخاب حکم عنوان به را کسی چه) ع( یعل حضرت  .584

 ابوموسـی  ،)قاسـطین ( اصـرار  بـر  بنـا  ولـی  کنـد  انتخاب را اشتر مالک یا عباس ابنهللا اعبد خواست می ابتدا

  .کرد انتخاب حکم عنوان به را اشعري

  شد؟ چه حکمیت ي نتیجه  .585

  .نامید خلیفه را معاویه عاص، و عمر ولی عزل، خالفت از را) ع( یعل حضرت ي،اشعر ابوموسی

  پیوست؟ وقوع به تاریخی چه در نهروان جنگ  .586

  .ق. ه 38 سال صفر 9

  بود؟ کسی چه با نهروان جنگ در خوارج رهبري  .587

  .راسبی وهب ابنهللا عبدا

  شدند؟ کشته نهروان جنگ در خوارج از نفر چند  .588

  .نفر 1700 حدوداً

  داشت؟ نام چه) ع( دسجا امام مادر  .589

  .سوم یزدگرد دختر »شهربانو«

  است؟ معنی چه هب »العابدین زین«  .590
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  .کنندگان عبادت زینت

  ؟دارد قرار کجا رد »)ع(العابدین زین امام« نمدف  .591

  .مدینه در بقیع قبرستان در

  است؟ زيچی هچ »نشیعیا الوثقی عروه« و »تبیاهل مصحف«  .592

  ).سجادیه ي مبارکه ي ادعیه( کامله صحیفه

  گویند؟ »الحسینبنی آدم« ائمه از یک کدام به  .593

  ).ع( العابدین زین امام

  بود؟ هک ،کرد سجده) ع( نحسی امام خاك تسبیح و مهر به که کسی اولین  .594

  ).ع( العابدین زین امام

  گویند؟ »البکائین رئیس« یکسان چه به  .595

  ).ع( سجاد امام و وسفی ،عقوبی ،آدم

  ببرید؟ نام را »سجادیه صحیفه« بالقا  .596

  ).ص( محمد آل وربز و بیت اهل نجیلا ،القرآن اخت

  بود؟ چه) ع( دسجا امام ي کنیه  .597

  .ابوجعفر فاطمه

  ببرید؟ نام را سجاد امام مشهور القاب  .598

  .سجاد -امین زکی -العابدین -سیدالساجدین -العابدین زین

  بود؟ هچ) ع( رباق امام مادر نام  .599

  .گفتند می» هللاعبدا ام« وا به هک) ع( نحس امام دختر فاطمه

  بود؟ چه) ع( رباق محمد امام کنیه  .600

  .ابوجعفر

  ببرید؟ نام را) ع( رباق محمد امام القاب  .601

  .اديه ،اکرش ،باقرالعلوم

  است؟ معنی چه به »باقرالعلوم«  .602

  .اه علم ي شکافنده

  کجاست؟ در) ع( رباق محمد امام مدفن  .603

  .بقیع قبرستان

  است؟ گردیده متولد) ص( دمحم حضرت والدت روز در ائمه از یک کدام  .604
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  ).ع( صادق جعفر امام

  بود؟ چه) ع( قصاد جعفر امام ي کنیه  .605

  هللاابوعبد

  ببرید؟ نام را) ع( قصاد جعفر امام القاب  .606

  .دقاص ،اهرط ،اضلف ،صابر

  داشت؟ سال چند شهادت هنگام در) ع( قصاد جعفر امام  .607

  .سال 65

  رسید؟ شهادت به چگونه) ع( قصاد جعفر امام  .608

  .خورانید حضرت آن به عباسی ي لیفهخ) یدوانیق منصور( هک زهرآلودي انگور ي وسیله به

  است؟ بوده خود زمان فارسی سلمان کسی چه ،)ع( ارض امام ي گفته به  .609

  ).کرد خدمت امامان از نفر 4 به که جهت آن به( ثمالی ابوحمزه

  بود؟ چه) ع( مکاظ موسی امام ي کنیه  .610

  .ابراهیم ابو ،ابوالحسن

  .ببرید نام ار) ع( مکاظ موسی امام القاب  .611

  .امین صالح، صابر، کاظم،

  است؟ معنی چه به »کاظم«  .612

  .خشم ي فروبرنده و خاموش

  است؟ معروف »الحوائج باب« هب مردم میان در شیعه امامان از یک کدام  .613

  )).ع( جعفر بن موسی( یا) ع( کاظم موسی امام

  بود؟ چه) ع( مکاظ موسی امام مادر نام  .614

  .حمیده

  رسید؟ شهادت به چگونه) ع( مکاظ موسی امام  .615

  ).الرشید هارون توسط( زهر ي وسیله به

  رسید؟ امامت به الگیس چند در) ع( کاظم موسی امام  .616

  .سالگی 20 در

  رسید؟ شهادت به سالگی چند در) ع( کاظم موسی امام  .617

  .سالگی 55 در

  بود؟ سال چند) ع( کاظم موسی امام امامت مدت  .618
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  .سال 35

  دارد؟ نام چه) ع( جعفر بن موسی امام دختر ترین معروف  .619

  ).س( معصومه

  ؟دارد ارقر کجا در) س( معصومه حضرت مدفن  .620

  .قم شهر در

  است؟ شیعه امامان از یک کدام خواهر) س( معصومه حضرت  .621

  ).ع( رضا امام

  ببرید؟ نام را) ع( رضا امام القاب  .622

  .الملحدین غیظ المومنین، عینلا قره وفی، رضی، فاضل، صابر، رضا،

  بود؟ چه) ع( رضا امام کنیه  .623

  .ابوالحسن

  دارد؟ نام چه پرداخت می) ع( ارض امام مدح به اشعارش در که شاعري  .624

  .خزایی دعبل

  است؟ کسی چه از »آیات مدارس« شعر  .625

  .خزایی دعبل

  رسید؟ شهادت به چگونه) ع( ارض امام  .626

  ).عباسی مأمون( توسط زهرآلود انگور ي وسیله به

  داشت؟ نام چه) ع( ارض امام یار ترین نزدیک  .627

  .اباصلت

  چیست؟ جواداالئمه ماما شریف اسم  .628

  .محمد

  بود؟ چه) ع( دجوا امام ي کنیه  .629

  .ابوجعفر

  .ببرید نام را) ع( دجوا امام القاب  .630

  .عالم قانع، رتضی،م ،منتخب مختار، جواد، تقی،

  رسید؟ شهادت به چگونه) ع( جواد امام  .631

  .داد انایش به زهرآلود انگور ،)معتصم( خویش عموي تحریک به) الفضل ام( همسرش

  رسید؟ شهادت به تاریخی چه در) ع( دجوا امام  .632
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  .ق. ه 220 محرم 28 روز در

  ببرید؟ نام ار) ع( دجوا امام یاران از برخی  .633

  .سنان محمدبن عمیر، ابی بن محمد االسالم ثقه -اهوازي مهزیار بن علی شاذان، بن فضل بزنطی، احمد

  آمد؟ دنیا به کجا رد) ع( يهاد امام  .634

  ).صریا نام به موضعی رد( ،مدینه در

  بود؟ چه) ع( يهاد امام شریف اسم  .635

  .علی

  بود؟ چه) ع( يهاد امام ي کنیه  .636

  .الثالث ابوالحسن

  ببرید؟ نام ار) ع( يهاد امام القاب  .637

  .طیب موتمن، امین، ناصح، قیه،ف ،عالم مرتضی، هادي، نقی،

  .ببرید نام را است مستحب گرفتن روزه آن در که سال از روز 4،)ع( هادي امام ي فرموده به  .638

  ).است شده متولد آن در) ص( محمد حضرت که روزي( االول ربیع 17

  )).ص( محمد حضرت شدن مبعوث روز( رجب 27

  ).است شده پهن مینز ،روز آن در که روزي( القعده ذي 25

  ).غدیر روز( الحجه ذي 18

  رسید؟ شهادت هب چگونه) ع( النقی علی امام  .639

  .گردید مسموم زهر، ي وسیله هب) زمعت( خالفت زمان در

  ببرید؟ نام ار) ع( النقی علی امام یاران از تن چند  .640

 -همینـاوي  جعفر بن لیع) ع( معبدالعظی حضرت -جعفري ابوهاشم خادم خیران -اهوازي سعید بن حسین

  .اهوازي سکیت ابن

  یست؟چ شیعیان یازدهم امام شریف اسم  .641

  .حسن

  بود؟ چه) ع( يعسکر حسن امام ي کنیه  .642

  .محمد ابو

  ببرید؟ نام را) ع( يعسکر حسن امام القاب مشهورترین  .643

  .سکريع ،زکی

  است؟ بوده) معاشرت از ممنوع( محبوس را خویش عمر یشترب ،شیعه امامان از یک کدام  .644
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  ).ع( عسکري حسن امام

  بود؟ که »کذاب جعفر«  .645

  .کرد امامت ادعاي دروغ، به ایشان فوت از بعد که) ع( عسکري حسن امام برادر

  رسید؟ شهادت به چگونه) ع( عسکري حسن امام  .646

  .نمود هیدش ،زهرتوسط  را حضرت آن) معتمد(

  .ببرید نام را) ع( يعسکر حسن امام یاران از برخی  .647

  .همدانی محمد -اشعري اسحاق ابن احمد

  ؟اند شده متولد سالی چه در) عج( يمهد حضرت  .648

  .ق. ه 255 شعبان 15 جمعه، شب در

  چیست؟) عج( الزمان صاحب حضرت شریف اسم  .649

  .محمد

  .ببرید نام را) عج( مهدي حضرت القاب ترین معروف  .650

 بـه  هـم ( غـریم  قـائم،  ،)شده رانده( دشری صالح، خلف خلف،هللا، ا بقیه صاحب، حجت، منتظر، خاتم، مهدي،

  ).زمین روي بر جاري ظاهر آب( معین مآء ،)بدهکار معنی به هم و است لبکارط معنی

  داشت؟ نام چه) عج( مهدي حضرت مادر  .651

  .روم پادشاه دختر -) نرجس( نرگس

  یکدیگرند؟ شبیه امري چه رد) ع( یموس حضرت و) عج( مهدي حضرت  .652

 بـاردار  از کـس  هـیچ  و نشـد  ایجـاد  ننشـا مادرا ظـاهر  در تغیري یچگونهه ،ایشان دوي هر والدت هنگام تا

  .نگردید مطلع بودنشان

  چیست؟ »الحمدبیت«  .653

 چراغـی  آن در و گوینـد ) الحمـد بیـت ( را او که است ايخانه) عج( يمهد حضرت براي از«: که است روایت

  .»شود نمی خاموش و شمشیر با کند خروج که روز آن از است روشن که است

  نفرند؟ چند ظهور هنگام در روایات طبق رب) جع( يمهد حضرت یاران  .654

  .مرد 313

  ببرید؟ نام را) عج( مهدي حضرت رکاب در مردگان از جمعی ،)مفید شیخ( از نقل به  .655

 مقـداد  و انصاري ابودجانه و ابوذر و سلمان و نون بن یوشع و کهف اصحاب از نفر 7 و موسی قوم از نفر 27«

  .»بود خواهند جناب آن انصار از ،)ع( اشتر مالک و

  کند؟ می یاري را ایشان پیامبران از یک کدام ،)عج( يمهد حضرت ظهور زمان در روایات طبق بر  .656
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  .مریم به عیسی حضرت

  ببرید؟ نام را اربعه نواب  .657

  .سمري محمد بن علی - نوبختی روح بن حسین - سعد بن عثمان بن محمد - يعمر سعید بن عثمان

  .دهید توضیح را »مهدویت« ي اندیشه  .658

 را جهـان  که آسمانی و الهی رهبري ظهور انتظار و) آسمانی بزرگ مصلح( آمدن به امید«: یعنی »مهدویت«

 کمـال  بـه  و کـرده  خـالص  هـا  ورزي تیـره  و ها ناامنی و ها نابسامانی از را آدمیان و داده نجات ستم و ظلم از

  .»سازد نایل شرافتمندانه زندگی و مطلوب

  است؟ معنی چه به »فوتوریسم«   .659

  .»بزرگ و جهانی مصلح و عینی منجی ظهور انتظار و زمان آخر ي دوره به اعتقاد«

  ببرید؟ نام را مسیحیت ي عمده مذهب 3  .660

  .ارتودکس پروتستان، کاتولیک،

  هستند؟ کسانی چه است شده اشاره ها آن به مقدس آثار در که موعودي 3  .661

  ).ع( عیسی حضرت) 1

  ).ص( محمد حضرت) 2

  ).عج( مهدي حضرت) 3

 بدسـت  را) عـج ( يمهـد  حضـرت  به مربوط احادیث توانمی آن در که شیعه روایتی منبع اولین  .662

  دارد؟ نام چه آورد،

  .هاللی قیس بن سلیم کتاب

  دارد؟ نام چه شیعه موجود روایتی کتاب ترین مهم  .663

  ).الکافی( کافی اصول

 حضـرت  آن دسـتور  بـه  کـه  را) عج( مهدي حضرت به مربوط روایتی هاي کتاب ترین مهم از یکی  .664

  ببرید؟ نام را است، شده تدوین

  .النعمه کمال و الدین کمال

  است؟ آمده کتابی چه در مهدویت، احادیث بیشترین سنت اهل ي اولیه هاي کتاب میان در  .665

  .احمد مسند

  است؟ معنی چه به لغت در »متواتر« ي واژه  .666

  .بالفاصله و دیگري از پس یکی آمدن

  چیست؟) عج( مهدي حضرت ظهور هاي زمینه  .667
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  .ستم شدن فراگیر و مردم کامل ناامیدي

  .کنید بیان روایات طبق بر ظهور هنگام به را) عج( مهدي حضرت جسمانی هاي ویژگی  .668

  قدرتمند )1

  نورانی اي چهره )2

  کشیده بینی و بلند پیشانی )3

  گونه بر خال )4

  .سالگی 40 سن در ظهور )5

  چیست؟ روایات طبق بر) عج( يمهد حضرت ظهور هاي نشانه  .669

  آسمانی نداي )1

  )عج( مهدي حضرت علیه) سفیانی( عنوان با شخصی قیام )2

  ).است مدینه و مکه بین سرزمینی نام بیداء، و شدن پنهان و رفتن فرو معناي به خسف( بیداء در خسف )3

 بیـداء  ي منطقـه  بـه  چـون . شـوند  مـی  برانگیخته) عج مهدي( او سوي به شام از گروهی«: مایدفر می پیامبر

  .»شوند برده فرو زمین به رسند، می

  ).حضرت قیام ي آستانه در گناه بی و پاك انسانی شدن کشته( هزکی نفس قتل) 4

 او بـه  خـاص  یـاران  پیوستن و) جع( مهدي حضرت ظهور آغاز ينقطه سنی، و شیعه روایات بر بنا  .670

  باشد؟ می مکانی چه

  .شد خواهد آغاز کعبه کنار از فراوان روایات اساس بر و مکه از حضرت آن ظهور

  یست؟چ) جع( مهدي حضرت حکومت هاي ویژگی  .671

  .گستري عدالت -

  .عمومی آسایش و رفاه -

  .عمومی و جانبه همه امنیت -

  .حضرت حکومت از همگانی رضایت -

  .مردم در زينیا بی احساس -

  .ادیان سایر بر اسالم غلبه -

  .حضرت حکومت بودن جهانی -

  .ببرید نام را »مهدویت« مدعی افراد و ها فرقه از برخی  .672

 محمدیـه  )8) موسـاییه ( موسویه )7 اسماعیلیه )6 ناووسیه )5 زکیه نفس )4 باقریه )3 زیدیه )2 کیسانیه )1

  .عسکریه )9

  چیست؟) عج( يمهد حضرت شناخت هاي راه  .673



 سئواالت رایج در گزینش استخدامی و مصاحبه هاي حضوري

 www.clickbank24.com 

60  

www.clickbank24.com 

  ).است الهی امر به امام نصب یا و الهی نصب از دادن خبر مفادش که) ص( پیامبر تصریح و تعیین( نص -

  ).اوست ادعاي صدق بر دلیل باشد، امامت مدعی که کسی دست به کرامت ظهور( کرامت -

 و گفتـار  سـلوك،  ،اخـالق  از بتواننـد  و باشـند  داشـته  را تشـخیص  اهلیت که کسانی براي( عملی يسیره -

  ).بشناسند را مقام این صاحب گوناگون، برخوردهاي

  .ببرید نام) عج( مهدي حضرت معصوم امام آخرین پیشوایی ي درباره حدیث چند  .674

  معراج حدیث )1

  غدیر حدیث )2

  )س( زهرا حضرت لوح حدیث )3

  )ص( اکرم رسول حدیث )4

  )ع( علی امام حدیث )5

 داشـت  خواهد همراه ظهور هنگام به) عج( مهدي حضرت که را پیامبران هاي میراث روایات بر بنا  .675

  ببرید؟ نام را

  ).ص( محمد حضرت پرچم+  سالح+  زره+  عمامه+  پیراهن -

  ))ع(موسی حضرت( سنگ+  عصا -

  .کرد می قربانی آن در) ع( یموس حضرت که تشتی -

  .سلیمان انگشتري -

  است؟ ارمقد چه) عج( يمهد حضرت عمر طول  .676

  .دهند می ادامه خود حیات به مردم میان در و است زنده الهی قدرت با ایشان

  بود؟ چه امامت آغاز در) عج( يمهد حضرت اقدام نخستین  .677

 و رسـید  فـرا ) عـج ( مهـدي  حضرت امامت روز نخستین ،)ع( يعسکر حسن یازدهم امام درگذشت روز در«

  .»گزاردند نماز خویش پدر پیکر بر و آمده مردم میان ناگزیر ایشان

  رسید؟ امامت به سالگی چند در) عج( مهدي حضرت  .678

  .سالگی 5 در

  است؟ کرده آشکار را خویش نبوت کودکی در یک کدام اوالعزم، پیامبران میان از  .679

  )ع( عیسی حضرت

  بود؟ که رسید امامت به کودکی سن در که پیشوایی نخستین شیعه، امامان میان از  .680

  .سالگی 7 در) ع( محمدتقی امام حضرت شیعیان، پیشواي یننهم

  رسید؟ امامت به سن کمترین در شیعه امامان از یک کدام  .681
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  .سالگی 5 در) عج( مهدي حضرت

  است؟ معنی چه به ،غیبت ،»مهدویت« اصطالح در  .682

  .شود می گفته) عج( مهدي حضرت زیستی پنهان به

) عـج ( مهـدي  حضرت غیبت چگونگی يدرباره هایی دیدگاه چه ومان،معص بیانات از گیري بهره با  .683

  است؟ ارائه قابل

  )ناپیدایی( جسم بودن پنهان -

  .»نبینند را حضرت آن که نماید می تصرف و تاثیر مردم دیدگان در بزرگوار، آن«

  )ناشناسی( عنوان بودن پنهان -

 بیننـد،  مـی  را مـردم  و کنند می سپري را شخوی شریف عمر انسانی جوامع در که این بر افزون حضرت آن«

  .»شناسند نمی را او ولی بینند می را او نیز مردم

  .شرایط تناسب به عنوان بودن پنهان و جسم بودن پنهان -

 حرکـت  جامعـه  در آشـکار  صورت به یا است پنهان مردم دیدگان از بداند صالح که مواردي در حضرت آن«

  ».شناسند نمی ولی دبینن می را ایشان مردم و کند می

  .کنید نبیا را) عج( مهدي حضرت غیبت انواع معصومین، روایات بر بنا  .684

  .»شود می تقسیم) کبري( دراز و) يصغر( کوتاه بخش 2 به«

  کنند؟ می یاد عنوان چه به »يکبر غیبت« و »يصغر غیبت« از شیعه، اندیشمندان  .685

  .»طولی غیبت« و »قصري غیبت«

  چیست؟) عج( مهدي حضرت غیبت ظاهري هاي حکمت  .686

  .حضرت آن جان حفظ براي -

  .ها انسان آزمایش و امتحان براي -

  .دیگران بیعت از آزادگی براي -

  .ها انسان تادیب براي -

  است؟ شده آغاز زمانی چه از »يصغر غیبت« دوران  .687

  .اند دانسته) ع( ريعسک حسن امام شهادت از برخی و والدت ابتداي همان از را آن آغاز برخی

  کشید؟ طول سال چند »صغري غیبت«  .688

  .ماه چند و سال 69

  کشید؟ طول سال چند »کبري غیبت«  .689

  .ندارد آگاهی آن مدت از کسی خداوند از غیر
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  گردد؟ می آشکار زمانی چه »غیبت اساسی هاي فلسفه« روایات، به توجه با  .690

 اسـت،  شـده  دانسـته  خداونـد  رازهـاي  از رازي حضـرت  آن غیبـت  حکمـت  اسـاس  روایـات  اغلـب  در چون

  .شد خواهد آشکار ایشان ظهور از پس حضرت، آن غیبت اساسی هاي حکمت

  چیست؟ »صغري غیبت« هاي ویژگی  .691

  .معین زمان به بودن محدود -

  .همگان از حضرت نبودن پنهان -

  .مشخص افراد ي وسیله به مردم با حضرت ارتباط -

  چیست؟ »کبري یبتغ« هاي ویژگی  .692

  .ندارد اطالعی آن مدت از خداوند از غیر کسی -

  .است بسته ایشان با نگاري نامه  راه و بوده پنهان ها نگاه از کلی طور به حضرت -

  .ندارد اطالعی اقامتگاهش از کسی و ندارد اي نماینده حضرت -

  بود؟ بطهرا در شیعیان با چگونه) عج( مهدي حضرت ،»صغري غیبت« زمان در  .693

  ).اربعه نواب( خود خاص نایبان از نفر 4 ي واسطه به

  دارد؟ نام چه »صغري غیبت« زمان در )عج( زمان امام نایب نخستین  .694

  )سال 5 مدت به( عمري سعید بن عثمان

  دارد؟ نام چه »صغري غیبت« زمان در) عج( زمان امام نایب دومین  .695

  .سال 40 مدت به) ولا نایب فرزند( سعید بن عثمان بن محمد

  دارد؟ نام چه »صغري غیبت« زمان در) عج( زمان امام نایب سومین  .696

  ).سال 21 مدت به( نوبختی روح بن حسین

  دارد؟ نام چه »صغري غیبت« زمان در) عج( زمان امام نایب چهارمین  .697

  )سال 3 مدت به( سمري محمد بن علی

  گرفت؟ شکل منظور چه به و شیعیان امام کدام زمان در »امامت تشکیالت«  .698

 بـراي  مـردم  بیشـتر  چـه  هر کردن آماده منظور به و آمد پدید رسمی طور به) ع( کاظم موسی امام زمان در

  ).عج( مهدي حضرت غیبت دوران تحمل

  کردند؟ می برقرار ارتباط) عج( مهدي حضرت با چگونه وکیالن، »صغري غیبت« عصر در  .699

  .کرد  می تعیین ایشان که بود نایبی ،)عج( مهدي حضرت با وکیالن ارتباط محور

  کردند؟  می برقرار ارتباط) خاص( نواب با چگونه شیعیان »صغري غیبت« عصر در  .700
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 آنـان  بـه  را خـود  شـرعی  وجوهـات  یـا  و گذاشـتند  مـی  میـان  در وکـیالن بـا   را خـود  هـاي  خواسته مردم«

 پاسـخ  مقدسـه،  ناحیه از سفیر ي واسطه با و کردند می منتقل ماما نایب به را ها آن نیز وکیالن. پرداختند می

  .»گرفتند می را خود هاي پرسش

  ببرید؟ نام را »صغري غیبت« زمان در) عج( مهدي حضرت وکالي از برخی  .701

  ).قم در وکیل( اسحاق بن احمد -

  ).نیشابور در وکیل( شاذان محمد -

  ).آذربایجان در وکیل( عال بن قاسم -

  )ري در وکیل( اسدي جعفر بن محمد حسینابوال -

  ).اهواز در وکیل( مهزیار ابراهیم -

  ؟شدند برکنار امام وکالت از و منحرف،) عج( مهدي حضرت وکالي از کدامیک  .702

  .بالل بن علی بن محمد -

  .همدانی صالح بن محمد -

  .هاللی بن احمد -

  است؟ معنی چه به »توقیع«  .703

) توقیع( را شود می ایشان از که کتبی هاي درخواست و ها پرسش به دولتمردان و بزرگان مکتوب هاي پاسخ«

  .»گویند

  .ببرید نام را است دست در) عج( مهدي حضرت از که دعاهایی از برخی  .704

  .افتتاح دعاي -

  .سمات دعاي -

  .رجب ماه هاي روزه دعاي -

  .ضراب ابوالحسن دعاي -

  .»ابالء عظم الهم« فرج دعاي -

  .».... الطاعه توفیق ارزقنا الهم« ايدع -

  .ببرید نام را است منسوب) عج( مهدي حضرت به که هایی نامه زیارت از برخی  .705

  یسه آل زیارت -

  .مقدسه ناحیه زیارت -

  .رجبیه زیارت -

 چـه  اسـت،  کـرده  بررسی و گردآوري را) عج( مهدي حضرت به مربوط روایات که کسی نخستین  .706

  دارد؟ نام
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  .نعمانی زینب ابی ابن

  است؟ گردیده تقسیم دوره چند به) عج( مهدي حضرت زندگانی  .707

  :دوره 4

  .خود پدر با زندگی دوران )1

  .يصغر غیبت دوران )2

  .يکبر غیبت دوران )3

  .ظهور دوران )4

 بیـان  را »کبـري  غیبـت « ي دوره در) عـج ( مهدي حضرت با مالقات ي درباره مختلف هاي دیدگاه  .708

  .کنید

   مطلق طور به مالقات امکان عدم) 1

 را او مـردم  بینـد،  مـی  را مـردم  و کنـد  مـی  زنـدگی  مـردم  بـین  و اسـت  زنـده  که این وجود با حضرت آن«

  .»بینند نمی

  شناخت بدون مالقات امکان) 2

 غیرقابـل  دوران، ایـن  در را حضـرت  آن شناخت همراه مالقات وقوع ولی است پذیرش مورد مالقات امکان«

  .»داند می پذیرش

  ادعا پذیرش عدم و شناخت با همراه مالقات وقوع) 3

 پذیرفتـه  نیـز  حضـرت  آن شناخت با همراه مالقات بلکه است، پذیرش مورد مالقات وقوع و امکان فقط نه«

  .»ندارد را مالقات ادعاي حق کننده، مالقات که است این است انکار مورد آنچه ولی. است شده

  ادعا شپذیر و مالقات امکان) 4

صـورت   حضـرت  آن با فراوانی هاي مالقات ،)يکبر غیبت( در که باورند این بر شیعه دانشمندان از گروهی«

  .»دارد بیشتري شهرت متأخران بین دیدگاه این. است گرفته

  .ببرید نام معاصر دوران در را »مهدویت« از انحراف 2  .709

  .»بهائیت« و »بابیت«

  است؟ اي  قهفر چگونه »شیخیه ي فرقه«  .710

 ي نیمـه  در) احسـایی  احمد شیخ( تعالیم اساس بر که است امامی 12 شیعیان از منشعب اي فرقه »شیخیه«

  .گردید »بهائیت« و »بابیت« ي فرقه 2 پیدایش ساز زمینه که آمد پدید سیزدهم قرن اول

  چیست؟ »رابع رکن« از مقصود  .711

 اکثـراً . اسـت  مردم و عصر امام میان فیض ي واسطه که ددار وجود کامل ي شیعه شیعیان، میان که است آن

  .دهند می نسبت) رشتی کاظم سید( به را آن
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  چیست؟ »شیخیه« منظر از دین اصول  .712

  .رابع رکن امامت، نبوت، توحید،

  گویند؟ می »امامان ببا« را کسی چه  .713

  .نامند  می »باب« را امام ي نماینده یا وکیل

  کیست؟ حاضر عصر در »بابیت« مدعی مشهورترین  .714

  .گردید »باب« به ملقب. دانست می زمان امام با ارتباط راه را خود که جا آن از ،»شیرازي محمد علی سید«

  شود؟ می گفته کسانی چه به »بابیه«  .715

  .شوند می نامیده »بابیه« ،»باب« شیرازي محمد علی سید پیروان

  دارد؟ منا چه »بهائیت« ي فرقه گذار بنیان  .716

  )هللا بهاء( به معروف نوري علی حسین میرزا

  دارد؟ نام چه »بابیان« کتاب ترین مهم  .717

  ).باب محمد علی سید( اثر »بیان«

  دارد؟ نام چه »بهاییان« احکام کتاب  .718

  .اقدس

  است؟ معنی چه به »فرج انتظار«  .719

 آمـاده  و) عـج ( مهـدي  حضـرت  الهـی  يذخیـره  آخرین ظهور براي بودن راه به چشم معنی به اصطالح در«

  .»است گیتی سراسر در قسط و عدل حکومت برپایی در او یاري براي شدن

  است؟ معنی چه به اصل در »والیت«   .720

  .چیز دو نزدیکی

  یهاي مذهب احادیث، کتب و شخصیت

  کیست؟ از »است سازي آدم کارخانه نماز« عبارت  .721

  )ره( خمینی امام حضرت

   است؟ آمده دعا کدام در و معناست چه به »الغوث الغوث« الجنان تیحمفا در  .722

  .است آمده »کبیر جوشن« دعاي در و باشد می »تو بر پناه تو، بر پناه« معنی به

  کیست؟ از »ایقان« کتاب  .723

  )هللابهاءا( به معروف نوري علی حسین میرزا

  است؟ کتابی چه لقب »القرآن اخ«  .724
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  البالغه نهج

  است؟ معنی چه به »البالغه نهج«  .725

  بالغت روشن راه

  است؟ شده گردآوري زمانی چه »البالغه نهج«  .726

  عباسیان خالفت سوم ي دوره با عصر هم ق. ه 400 سال در

  باشد؟ می موعظه و حکمت چند و نامه چند و خطبه چند شامل »البالغه نهج«  .727

  .کالم و خطبه 241  :شامل

  .مکتوب و نامه 79  

  .موعظه و حکمت 489  

  دارد؟ نام چه است دانسته ادبی اعجاز و قولی ي معجزه را »البالغه نهج« که لبنانی ادیب  .728

  مسیحی جرداق جرج

  ؟اند نامیده »سیدالشهدا باب« را کسی چه  .729

  هجري رشید

  ؟اند نامیده »سجاد امام باب« را کسی چه  .730

  .مطعمی الطویل امام بن یحیی

  است؟ سروده کسی چه را) ع( سجاد حضرت مدح در مشهور، اي قصیده  .731

  فَرَزوق

  است؟ سروده فارسی به را »رَزوقفَ« ي قصیده کسی چه  .732

  .جامی

  دارد؟ نام چه باشد،  می دارا را) ع( سجاد حضرت دعاهاي که مشهوري کتاب  .733

  .سجادیه ي صحیفه

  کیست؟ شیمی علم پدر  .734

  .بود) ع( صادق جعفر ماما شاگرد که حیان بن جابر

  رسانید؟ اعال ي درجه به را مثلثات علم اسالم، در کسی چه ،»سارتون جرج« ي عقیده به  .735

  .طوسی الدین نصیر خواجه

  است؟ کرده صحبت زمین حرکت از اسالمی دانشمند کدام  .736

  .بیرونی ابوریحان

  باشد؟ می اسالمی دانشمند کدام اثر »طب در قانون«   .737
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  .سینا علیابو

  دارد؟ قرار کجا در جهان دانشگاه ترین قدیمی  .738

  )تاس اسالمی دانشگاه این. (مراکش

  است؟ کسی چه تألیف »البحارسفینه« کتاب  .739

  قّمی عباس شیخ

  است؟ کسی چه تألیف »الغدیر« کتاب  .740

  امینی عالمه

  بود؟ کسی چه شاگرد »قرنی اویس«  .741

  )ع( علی حضرت

  است؟ کسی چه شاگرد »ارتم میثم«  .742

  ).ع( علی حضرت

  کیست؟ اثر »الجامع« کتاب  .743

  .بزنطی محمد بن احمد

  ببرید؟ نام را) ع( صادق جعفر امام شاگردان از تن 3  .744

  )متفکر و متکلم( حکم بن هشام

  )شیمی علم پدر( حیان بن جابر

  )متکلم( الطاق مومن

  ببرید؟ نام را) ع( علی حضرت شاگردان از تن 2  .745

  .هجري رشید – زیاد بن کمیل

  است؟ کسی چه آثار از »مفصل توحید«   .746

) مفصـل : (نـام  بـه  خود اصحاب از یکی به که است خداشناسی ي زمینه در) ع( قصاد جعفر امام آثار از یکی

  .است داده تعلیم

  دارد؟ نام چه شیعه حدیث کتاب ترین جامع  .747

  .جلد 110 در مجلسی عالمه مرحوم تألیف بحاراالنوار،

  ببرید؟ نام را اربعه کتب  .748

  )کلینی یعقوب بن محمد( کافی اصول -

  )طوسی شیخ( االخالق تهذیب -

  )طوسی شیخ( استبصار -
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  ).صدوق شیخ به معروف قمی بابویه بن علی بن حمد( الفقیه الیحضره من -

  بود؟ که شاگرد »نیشابوري شاذان بن فضل«  .749

  )ع( عسکري حسن ماما و) ع( هادي امام

  کیست؟ »الهی عدل« کتاب مؤلف  .750

  .مطهري مرتضی شهید

  کیست؟ »کافی اصول« کتاب مؤلف  .751

  ).کلینی شیخ( کلینی یعقوب بن محمد

  کیست؟ »المیزان تفسیر« مفسر  .752

  .طباطبایی عالمه

  است؟ شده آوري جمع کسی چه توسط »البالغه نهج«  .753

  .ريهج 4 قرن در رضی سید توسط

  چیست؟ »البالغه نهج« محتواي  .754

  )ع( علی حضرت قصار کلمات و ها نامه ها، خطبه

  است؟ کسی چه ي نوشته »قرآن از پرتوي«  .755

  .طالقانی هللا آیت

  نامیدند؟ زمان ابوذر را کسی چه خمینی امام  .756

  .طالقانی هللا  تیآ

  کیست؟ آن از مظلوم شهید لقب  .757

  .بهشتی هللا تیآ

  است؟ معنی چه به »شیعه«  .758

  .پیروان و یاران گروه،

  دارد؟ نام چه ،)ع( علی حضرت قصار کلمات هزار یازده ي مجموعه  .759

  .دررالکلم و غررالحکم

  است؟ دعا چند بر مشتمل »سجادیه ي صحیفه«   .760

  .دعا 54

  ؟»زیدبپردا شود، خشک بدنش عرق آنکه از پیش را کارگر اجرت«: کیست از جمله این  .761

  ).ص( محمد حضرت
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 کـه  را کـس  هـر  بـدارد  دوسـت  خـدا . حسینم از من و است من از حسین«: کیست از جمله این  .762

  ؟»باشد حسین دار دوست

  ).ص( محمد حضرت

 هالکـت  و بـدبختی  را سـتمگران  بـا  زندگی و سعادت را افتخار با مرگ من«: کیست از جمله این  .763

  ؟»دانم می

  ).ع( حسین امام

 خطـاي  و سـتم  خـدا،  به شرك راستی به مگیر، شریکی خدا براي فرزندم،«: کیست از جمله ینا  .764

  ؟»است بزرگی

  .لقمان

 برگزیـده  پیـامبري  بـه  مـرا  و داده کتاب من به خدا. هستم خدا ي ه بند من«: کیست از جمله این  .765

  ؟»...هستم برکت باعث باشم جا هر. است

  .)ع( عیسی حضرت

 رفتـه  باد بر حقّی آن کنار در اینکه جز ندیدم، فراوانی و سرشار ثروت هیچ«: کیست از جمله این  .766

  ؟»باشد

  ).ع( علی حضرت

  کیست؟ از »الذهب سلسله« مشهور حدیث  .767

  ).ع( رضا امام

  کیست؟ از ،»خداست به کفر داوري در گرفتن رشوه«: ي جمله  .768

  ).ع( صادق جعفر امام

  کند؟ عمل چگونه باید قاضی اسالم پیامبر ي گفته به  .769

  .بگوید سخن آهنگ یک با دعوي، طرف دو هر با -

  .کند نگاه دعوا طرف دو هر به چشم، یک به -

  .کند عمل یکسان جا، تعیین و اشاره در -

 کـه  کسـی  مـؤمن  و باشـند  سالم او زبان و دست از مسلمانان که است کسی مسلمان،«: يجمله  .770

  کیست؟ از ،»باشند امان در او دست از دخو مال و جان به نسبت مردم

  ).ص( محمد حضرت

  کیست؟ از »بگذارد خرجی بی را خود ي عائله که است بس مرد براي گناه این«: ي جمله  .771

  ).ع( سجاد امام
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  کیست؟ از »اوست مال کند آباد را بایري زمین کس هر«: ي جمله  .772

  ).ص( محمد حضرت

 دعـوت  از هرگـز  گزارنـد،  دیگرم کف را ماه و کَفَم یک در را خورشید اگر قسم، خدا به«: يجمله  .773

  کیست؟ از ،»دارم نمی بر دست خود

  ).ص( محمد حضرت

  کیست؟ از ،»است ایمان ي نشانه پاکیزگی«: ي جمله  .774

  ).ص( محمد حضرت

  کیست؟ از ،»بزدلی و حسد حرص، ندارد، ایمان باشد خصلت 3 او در که مردي«: ي جمله  .775

  ).ع( صادق جعفر امام

  کیست؟ از ،»است پیامبران آداب از کردن مسواك«: ي جمله  .776

  ).ع( صادق جعفر امام

  چیست؟ دشمن، با جهاد از تر بزرگ جهاد از پیامبر منظور  .777

  .خود نفس با جهاد

  کیست؟ از ندارد، وجود) شدن دنیا تارك( رهبانیت اسالم در: ي جمله  .778

  ).ص( محمد حضرت

  کیست؟ از ،»نیست مسلمان کند، تقلب مردم با معامله در که هر«: ي جمله  .779

  ).ص( محمد حضرت

 مهربـانی،  سـخاوت،  فروتنـی،  گذشـت،  حلـم، : اسـت  چیـز  7 مردم با معاشرت اساس«: يجمله  .780

  کیست؟ از ،»انصاف و عدالت و خیرخواهی

  ).ع( جعفر بن موسی امام

  کیست؟ از ،»دنخوانی قرآن وضو بی«: ي جمله  .781

  ).ع( علی حضرت

 از» )شـد  بـالغ  کـه  یوقت( ازدواج و نوشتن و آموختن نیکو، نام: است چیز 3 فرزند حق«: يجمله  .782

  ؟کیست

  ).ص( محمد حضرت

  کیست؟ از »بداخالقی و خست: شود نمی جمع مسلمان در که است صفت 2«: ي جمله  .783

  ).ص( محمد حضرت
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 اطاعـت  بـر  صبر و نافرمانی و گناه بر صبر مصیبت، بر صبر: است گونه 3 اريبردب و صبر«: يجمله  .784

  کیست؟ از »فرمانبرداري و

  ).ع( علی حضرت

  چیست؟ »ثقلین حدیث« از منظور  .785

  .بیت اهل و قرآن

  نمودند؟ دین وارد کرده،  می حالل را حرام و حرام را حالل که حدیث 4000 حدود کسانی چه  .786

  .مانوي العوجاي و ابی ابن و یزید ابن حماد

 کیسـت  از ،»کند می حمایت آن از و حفظ را آن بخواهد اگر که دارد صاحبی خود خانه«: جمله این  .787

  است؟ شده گفته مناسبتی چه به و

  .کردحمله  کعبه ي خانه به که زمانی اَبرَهه به پاسخ در ،)ع( عبدالمطلب از

 بـه  را پیـامبر  کـودکی،  از خداونـد «: فرمایـد  مـی  البالغه جنه از خطبه کدام در) ع( علی حضرت  .788

  ؟»داد تعلیم و حفاظت فرشته ترین بزرگ ي وسیله

  .قاطعه ي خطبه

  بودند؟ کسانی چه خوارج آخرین و اولین خدا رسول کالم در  .789

  ).سعد زهیر بن حرقوص( ذوالثدیه: دومین و ذوالخویصره: اولین

  است؟ فرموده کسی چه حق در و جنگ کدام در )ص( پیامبر را »منزلت حدیث«  .790

  ).ع( علی حضرت حق در و تبوك جنگ در

  چیست؟ »سفینه حدیث« مضمون  .791

 معرفـی  سیاسـی  هـاي  توفـان  و حوادث غرقاب از امت نجات عامل را بینش اهل) ص( پیامبر حدیث، این در

  .اند کرده

  اند؟ کرده هاشار خالفت ي مسئله به) ص( پیامبر احادیث، کدام در  .792

  .منزلت حدیث و ثقلین حدیث

 خـدا  از کوچک گناه در که کسی ،ستا  بزرگ گناهان زمینه کوچک گناهان« کیست، از جمله این  .793

  ؟»ترسد نمی نیز تر بزرگ گناه در نترسد

  ).ع( رضا امام

ـ  مـی  در گناه با قلب همانا. کند نمی دفاس را دل گناه، مانند چیز هیچ«: ي جمله  .794  جاییکـه  تـا  زدآمی

  کیست؟ از ،»کند می رو و زیر را آن و شود می چیره آن بر گناه

  ).ع( باقر امام
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  کیست؟ از ،»شمارد سبک را آن آن، مرتکب که است گناهانی گناهان، ترین زرگب«: ي جمله  .795

  ).ع( علی حضرت

  چیست؟ از دوزخ اهل فریاد بیشتر  .796

  ).تسویف( توبه انداختن تأخیر

  کیست؟ از ،»است کردن توبه از تر آسان نکردن،  گناه« ي جمله  .797

  ).ع( علی حضرت

  شد؟ آغاز سالی چه در و خلیفه کدام زمان در حدیث نگارش و تدوین منع  .798

  .ق. ه 145 سال ابوبکر، اول؛ ي خلیفه زمان در

  کیست؟ »الشیعه تصانیف الی الذریعه« کتاب مؤلف  .799

  .تهرانی بزرگ آقا شیخ

   چیست؟) ع( داوود حضرت »بورز«  .800

  ).ع( پیامبر داوود اندرزهاي و ها نیایش و ها مناجات از اي مجموعه

  چیست؟ »داوود زبور« دیگر نام  .801

  .داوود مزامیر

  کیست؟ از »الغدیر« کتاب  .802

  .امینی عالمه

  کیست؟ از »هللالقاءا رساله« کتاب  .803

  .تبریزي ملکی جواد میرزا

  کیست؟ از »استبصار« کتاب  .804

  .طوسی شیخ

  کیست؟ از »اسالم در زن حقوق نظام«  .805

  .مطهري مرتضی شهید

  کیست؟ از »االنوار عبقات« کتاب  .806

  .حسین میرحامد

  کیست؟ از »حقایق« کتاب  .807

  .کاشانی فیض محسن مال

  کیست؟ از »اسالم در شیعه« کتاب  .808

  .طباطبایی عالمه
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  ست؟کی از »السعادت معراج« کتاب  .809

  .نراقی احمد مال

  کیست؟ از »السعادت جامع« کتاب  .810

  .نراقی مهدي مال

  کیست؟ از »المیزان تفسیر« کتاب  .811

  .طباطبایی عالمه

  کیست؟ از »البیان مجمع تفسیر«  .812

  .طوسی شیخ

  کیست؟ از »امامت کلی مسائل بررسی«  .813

  .امینی ابراهیم

  کیست؟ از »مغرب خورشید«  .814

  .یمیحک محمدرضا

  کیست؟ از »الجنان مفاتیح«  .815

  .قمی عباس شیخ

  کیست؟ از »المحاسن« کتاب  .816

  .برقی محمد بن احمد

  کیست؟ از »المتقین تذکره« کتاب  .817

  .همدانی بهاري محمد شیخ

  کیست؟ از »االعتقاد تجرید« کتاب  .818

  .طوسی نصیرالدین خواجه

  کیست؟ از »صافی تفسیر«  .819

  .انیکاش فیض محسن مال

  کیست؟ از »دارالمنثور تفسیر«  .820

  .سیوطی الدین جالل

  جبهه و جنگ

  کرد؟ حمله ایران به تاریخی چه در عراق،  .821

  .ایران شهر 19 به هوایی ي حمله با 13/6/1359 روز 14 ساعت در



 سئواالت رایج در گزینش استخدامی و مصاحبه هاي حضوري

 www.clickbank24.com 

74  

www.clickbank24.com 

  است؟ معروف مردمی فراگیر جنگ به عملیات کدام  .822

  .المبین فتح عملیات

  شد؟ آزاد رمشهرخ عملیات کدام در  .823

  .المقدس بیت عملیات

  شد؟ آزاد خرمشهر تاریخی چه در  .824

  .ش. ه 3/3/1361 تاریخ در

  شد؟ شکسته آبادان ي محصاره عملیات کدام در  .825

  .االئمه ثامن عملیات

   شد؟ آزاد بستان شهر عملیات کدام در  .826

  .القدس طریق عملیات

  شد؟ وارد دشمن به جنگ آغاز از انسانی تلفات و زاتیتجهی خسارات بیشترین عملیات کدام در  .827

  .المبین فتح عملیات

  شد؟ اجرا تاریخی چه در المبین فتح عملیات  .828

2/1/1361  

  گردید؟ منهدم عراق ارتش% 20 از بیش عملیات کدام در  .829

  .المقدس بیت عملیات

  شد؟ اجرا تاریخی چه در المقدس بیت عملیات  .830

10/2/1361  

  شد؟ محقق عملیات کدام در آبادان حصرِ کستنش  .831

  .االئمه ثامن عملیات

  شد؟ اجرا تاریخی چه در االئمه ثامن عملیات  .832

5/7/1360  

  شد؟ اجرا تاریخی چه در القدس طریق عملیات  .833

8/9/1360  

  شد؟ آزاد عملیات کدام در ایالم در میمک ارتفاع  .834

  .ذوالفقار ضربت عملیات

  شد؟ آزاد مهران ي منطقه عملیات کدام در  .835

  3 والفجر عملیات
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  شد؟ آزاد مهران ي منطقه مجدداً عملیات مکدا در  .836

  1 کربالي عملیات

  شد؟ اجرا نامی چه به و کجا در عملیات نخستین متجاوز، تنبیه استراتژي جهت در  .837

  2 والفجر عملیات اربیل، در

  د؟ش اجرا 2 والفجر عملیات تاریخی چه در  .838

29/4/1362  

 شـهر  تـأمین  و گردیـد  تصـرف  ایـران  توسـط  عراق خاك از مربع کیلومتر 700 عملیات کدام در  .839

  یافت؟ بهبود مریوان

  4 والفجر عملیات

  داشت؟ نام چه ایران اسالمی جمهوري خاکی – آبی ي گسترده عملیات نخستین  .840

  .خیبر عملیات

  گردید؟ 598 ي نامهقطع تصویب به منجر و کرد روشن را جنگ سرنوشت عملیات کدام  .841

  5 کربالي عملیات

  شد؟ اجرا تاریخی چه در 5 کربالي عملیات  .842

19/10/1365  

  شود؟ می محسوب جنوب در ایران نظامی تحرك آخرین عملیات کدام  .843

  8 کربالي عملیات

  شد؟ اجرا تاریخی چه در 8 کربالي عملیات  .844

18/1/1361  

  بود؟ چه 8 باليکر عملیات رمز  .845

  .الزمان صاحب یا

  شد؟ حمله ایران ایرباس هواپیماي به تاریخی چه در  .846

  .وینسنس آمریکایی ناو از موشک فروند 2 شلیک با ،12/4/1367

  باختند؟ جان ایرباس هواپیماي ي حادثه در نفر چند  .847

  .نظامی غیر نفر 290

   اند؟ کرده توصیف ونهچگ را 598 ي نامهقطع پذیرش) ره( خمینی امام  .848

 را جرعه این او، رضایت براي و خدایم رضاي به راضی ولی است تر کشنده زهر از من براي مساله این قبول«

  »... نوشیدم



 سئواالت رایج در گزینش استخدامی و مصاحبه هاي حضوري

 www.clickbank24.com 

76  

www.clickbank24.com 

  داشت؟ نام چه ،کرد حمله ایران ایرباس هواپیماي به که آمریکایی ناو  .849

  .وینسنس

  شد؟ اجرا 598 ي نامهقطع تصویب از پس هفته 2 عملیات کدام  .850

  7 نصر عملیات

  شد؟ اجرا تاریخ چه در 7 نصر عملیات  .851

14/5/1366  

  درآمد؟ اجرا به مکه در ایرانی حجاج کشتار از پس روز چند عملیات کدام  .852

  7 نصر عملیات

  درآمدند؟ اسالم رزمندگان تصرّف به خورمال، و وجیلهد ،حلبچه شهرهاي عملیات کدام در  .853

  24/12/1366 تاریخ در 10 والفجر عملیات

  بود؟ چه 10 والفجر عملیات رمز  .854

  هللا رسول یا

  بود؟ چه 10 والفجر عملیات برابر در عراق پاسخ  .855

  .حلبچه شیمیایی بمباران

  شدند؟ سرکوب) منافقین( قخل مجاهدین سازمان نیروهاي عملیات کدام در  .856

  .مرصاد عملیات

  شد؟ رااج تاریخی چه در مرصاد عملیات  .857

3/5/1367  

  بود؟ چه مرصاد عملیات رمز  .858

  .ادرکنی الزمان صاحب یا

  شد؟ پذیرفته ایران توسط تاریخی چه در 598 قطعنامه  .859

27/4/1367  

  ماند؟ وفادار 598 ي قطعنامه اجراي به نسبت عراق، آیا  .860

  .کرد حمله ایران خاك لداخ به موسیان، و کوشک شلمچه، اصلی محور سه از 31/4/1367 تاریخ در. خیر

   بود؟ چه ایران توسط قطعنامه پذیرش از بعد عراق ي حمله ي نتیجه  .861

  .کرد نشینی عقب اعالم 3/5/1367 تاریخ در روز، 3 از بعد ولی بود همراه هایی موفقیت با ابتدا در

  گشت؟ آزاد رمزي چه با خرمشهر  .862

  ).ع( ابیطالب بن علی یا
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  بود؟ چه لمبینافتح عملیات رمز  .863

  ).س( زهرا یا

  بود؟ چه المقدس بیت عملیات رمز  .864

  .ابیطالب بن علی یا

  بود؟ چه االئمه ثامن عملیات رمز  .865

  .قریب فتح و هللا من نصر

  بود؟ چه 3 والفجر عملیات رمز  .866

  هللا یا

  شد؟ آغاز رمزي چه با خیبر عملیات  .867

  هللا رسول یا

  بود؟ چه 5 کربالي عملیات رمز  .868

  )س( زهرا یا

  شد؟ آغاز رمزي چه با 4 والفجر عملیات  .869

  اهللا یا

  گرفت؟ پس باز امریکا دریایی نیروي کمک با را »فاو ي منطقه« تاریخی چه در عراق  .870

  1367 اردیبهشت در

  شدند؟ کشته) خلق مجاهدین( نمنافقی بیشتر عملیات کدام در  .871

  .مرصاد عملیات

  انجامید؟ طول به سال چند عراق و ایران جنگ  .872

  .سال 8

  دیدند؟ کلی آسیب کشور از روستا و شهر چند عراق و ایران جنگ طول در  .873

  .کشور استان 16 در روستا 2676 و شهر 87

  دادند؟ دست از را خود شغل و خانه عراق و ایران جنگ طول در میهنانمان هم از تن چند  .874

  .نفر میلیون 5

 مهـاجرت  جنگـی  غیـر  منـاطق  به ناچار به میهنانمان هم از تن ندچ قعرا و ایران گجن طول در  .875

  کردند؟

  .نفر میلیون 2

  شدند؟ تخریب درصد 85 تا 30 ،عراق و ایران جنگ طول کشور از شهرهایی چه  .876
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  .اروندکنار و دزفول آبادان، خرمشهر، بستان، سوسنگرد، شوش، غرب، گیالن

  شدند؟ تخریب درصد 100 ،عراق و ایران جنگ طول در کشور از شهرهایی چه  .877

  .هویزه و خسروي شهر، نفت نوسود، موسیان، مهران، سومار، شیرین، قصر

  کرد؟ تصرف را کویت ساعت چند مدت به عراق سالی چه در  .878

  1369 تابستان در

  بود؟ چه تحمیلی جنگ زمان در »چمران مصطفی دکتر شهید« اقدامات از  .879

  .»چریکی« ای »نامنظم هاي جنگ ستاد« یسازمانده و ایجاد

  رسید؟ شهادت به عملیات کدام جریان در و سالی چه در »چمران مصطفی دکتر«  .880

 »خـدا  روح خمینی قوا، کل فرمانده« چریکی عملیات در »دهالویه« جبهه در 1360 سال ماه خرداد 31 در

  .رسید شهادت به و گرفت قرار خمپاره ترکش اصابت وردم

  دارد؟ نام چه کرد گذاري پایه لبنان در چمران دکتر که »محرومین« تجمعی نظامی شاخه  .881

  »امل سازمان«

  کرد؟ سقوط تاریخی چه در »خرمشهر«  .882

  1359 آبان 4

  بود؟ سالی چه در ایران به آزادگان گروه اولین ورود  .883

   1369 مرداد 26

  بود؟ چه عملیات این رمز و شد آغاز قمري ماه ناسبتم کدام با همزمان المقدس بیت عملیات  .884

  ) ع( ابیطالب بن علی یا –) ع( علی حضرت میالد روز رجب 13

  انجامید؟ طول به روز چند جمعاً المقدس بیت عملیات  .885

  روز 25

  انجامید؟ طول به روز چند عراق بعث ارتش تجاوز مقابل در خرمشهر مردم مقاومت  .886

  روز 34

  کیست؟ از »کرد آزاد خدا را خرمشهر« ماندنی یاد به و زیبا سخن این  .887

  )ره( خمینی امام حضرت

 گرامـی  بایـد  میهنـی  و ملّی افتخار و بود یاد یک عنوان به را خرمشهر سازي آزاد روز« جمله این  .888

  کیست؟ از »داشت

  اي خامنه اهللا آیت حضرت
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  قرآن مجید

  دارد؟ نام چه شد، نازل) ص( محمد حضرت به که اي سوره اولین  .889

  .علق ي سوره

  گردید؟ نازل) ص( محمد حضرت بر سال چند مدت در قرآن  .890

  .سال 23

  است؟ آیاتی چه شد نازل پیامبر بر که آیاتی اولین  .891

  .علَق ي سوره اول آیه 5

  دارد؟ سوره چند قرآن  .892

  .سوره 114

  دارد؟ آیه چند قرآن  .893

  .آیه 6200 از بیش

  باشد؟ می جزء چند داراي قرآن  .894

  .جزء 30

  است؟ حزب چند داراي قرآن  .895

  .حزب 120

  است؟ حزب چند داراي قرآن از جزء هر  .896

  .حزب 4

  دارد؟ نام چه قرآن ي سوره ترین کوچک  .897

  .آیه 3 کوثر،

  دارد؟ نام چه قرآن ي سوره ترین بزرگ  .898

  .آیه 286 بقره،

  درآمد؟ تحریر ي رشته به کسی چه زمان در قرآن بار اولین  .899

  ).ص( پیامبر زمان در

  درآمد؟ تحریر ي رشته به کسی چه دست به قرآن اولین  .900

  ).ع( علی حضرت

  چیست؟ حمد ي سوره دیگر نام  .901

  .المثانیسبع و الکتابفاتحه

  است؟ معنی چه به دین ي کلمه »الدین یوم مالک« حمد ي سوره در  .902
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  .پاداش و جزا

  ؟آموزیم می حمد ي سوره از مطالبی چه  .903

  .فرماید هدایت راست راه به را ما که کنیم می تدرخواس خدا از و برده پی معاد و توحید اصل به

  چیست؟ توحید ي سوره دیگر نام  .904

  .اخالص

  آموزیم؟ می  چه توحید ي سوره از  .905

  .ندارد همتایی و یکتاست خداوند -

  .نیازمندند او به مهه و است نیاز بی همه از -

  .است شده زاده مادري و پدر از نه و آورده فرزندي نه -

  است؟ چیزي چه نشانگر است، داده قرار چیز همه در خداوند که حسابی و نظم  .906

  .خداوند انتهاي بی قدرت و حکمت عدل،

  است؟ معنی چه به طاغوت »الکرسیآیه« در  .907

  .ها سرکش سرکش

  شود؟ نمی آغاز »الرحیم الرحمن هللا بسم« با قرآن هاي هسور از یک کدام  .908

  .توبه ي سوره

  است؟ داشته تغییري قرن 14 طول در قرآن آیا  .909

  .است نداشته تحریفی و تغییر ترین کوچک خیر،

  است؟ نامیده »النبیین خاتم« را) ص( محمد حضرت قرآن، دلیل چه به  .910

 قـرآن،  و دیـن  آخـرین  او دیـن  و آمـد  نخواهد پیامبري او از بعد و است پیامبر آخرین ایشان اینکه دلیل به

  .است آسمانی کتاب آخرین

  چیست؟ »میسر و خَمـر« از منظور قرآن در  .911

  .پرستی بت و شراب

  است؟ ایمانی چگونه خواهان قرآن  .912

  .طقیمن تحلیل و تجزیه و بررسی با همراه عینی، ي مشاهده و تدبر و تفکر بر متکی ایمان

  است؟ معنی چه به »اکبر هللا«   .913

  .درآید وصف به که است آن از تر بزرگ خدا

  باشد؟ می چه »کَنْزکُه« از منظور قرآن در  .914

  .ثروت کردن ذخیره و زراندوزي
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  است؟ شده تعبیر »المبین فتح« واقعه کدام قرآن در  .915

  .حدیبیه صلح

  است؟ کسی چه) ص( پیامبر جان »مباهله ي آیه« به توجه با  .916

  ).ع( علی حضرت

  باشد؟ می »القربی ذي« ي آیه مصداق معصوم امام کدام  .917

  ).ع( حسین امام

  باشد؟ می مباهله ي آیه در »اَبنائنا« ي جمله مصداق معصوم امام کدام  .918

  ).ع( حسین امام

  است؟ »تطهیر« ي آیه مصداق معصوم امام کدام  .919

  ).ع( حسین امام

  است؟ آمده احد جنگ ي درباره بسیاري آیات قرآن از سوره امکد در  .920

  .عمران آل ي سوره

  است؟ شده نازل »فدك« زمین مورد در قرآن از سوره کدام  .921

  .اسرا ي سوره 26 ي آیه

  باشد؟ می »سالسل ذات« جنگ در) ع( علی حضرت هاي دالوري ي درباره قرآن از سوره کدام  .922

  .والعادیات ي سوره

  است؟ شده نازل اُحد جنگ ي درباره آیه چند قرآن در  .923

  .آیه 60 از بیش

  است؟ شده نازل کسی چه درباره منافقون ي سوره  .924

  .او هاي کارشکنی و ابی بن هللاعبدا

  .ببرید نام را »قرآن« وحی زمان در قرآن کاتبان از تن 3  .925

  .ارقم عبدالدین و ثابت بن زید ،)ع( علی حضرت

  کرد؟ ترجمه اروپا در التین انبز به را قرآن بار اولین براي سیک چه  .926

  .م 1143 سال در کنت روبرت

  بود؟ که کرد، تألیف قرآن قرائت مورد در کتابی که کسی اولین  .927

  .تغلب ابن ابان

  گوید؟ می چه) ع( مسیح حضرت کردن مصلوب مورد در قرآن  .928

  .»شدند اشتباه دچار بلکه نکشیدند، صلیب به و نکشتند را او«
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  دارد؟ وجود برزخی حیات ي درباره قرآن در آیه چند  .929

  .آیه 15 حدوداً

  ؟دارد قرار قرآن از سوره کدام در الکرسیآیه  .930

  257 تا 255 ي آیه بقره، ي سوره

  گویند؟ می چه را قرآن مطالب مانند مطالبی آوردن براي مخالفان از قرآن دعوت  .931

  ).لبیط مبارزه( تحدي

  اند؟ فرموده بیان حیوانی چه ي خانه را، ها خانه ترین سست قرآن در خداوند  .932

  .عنکبوت خانه

  است؟ نشده شروع »الرحیم الرحمن اهللا بسم« با قرآن ي سوره کدام  .933

  .توبه ي سوره

  است؟ معروف »قرآن عروس« به سوره کدام  .934

  .الرحمن ي سوره

  است؟ کریم قرآن هاي سوره از کی کدام لقب »الکتاب ام«  .935

  .حمد سوره

  دارد؟ قرار مجید قرآن جزء چندمین در حجرات ي سوره  .936

  26 جزء

  است؟ نامیده جوانمردان را کسانی چه کریم قرآن  .937

  .کهف اصحاب

  کشید؟ طول سال چند کهف اصحاب خواب کریم قرآن روایت بر بنا  .938

  .سال 309

  است؟ معروف »قرآن قلب« به سوره کدام  .939

  ).یاسین( یس سوره

  است؟ آمده »الرحیم الرحمن اهللا بسم« بار دو قرآن، از سوره کدام در  .940

  .نمل  ي سوره

  چیست؟ توبه ي سوره دیگر نام  .941

  .برائت

  دارد؟ نام چه قرآن، ي سوره اولین  .942

  ).الکتاب فاتحه( حمد ي سوره
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  دارد؟ نام چه قرآن ي سوره آخرین  .943

  .ناس ي سوره

  است؟ کرده یاد قسم نفس کدام به قیامت، روز به قسم از بعد کریم قرآن  .944

  .لوامه نفس

  است؟ شده تضمین متعال خداوند جانب از آن مصونیت و حفاظت قرآن، از سوره کدام در  .945

  .»هستیم آن محافظ خودمان و فرستادیم فرو را قرآن ما«: حجر ي سوره 9 ي آیه

  است؟ کتابی چگونه کریم، قرآن  .946

  .»خداشناسی« و »شناسی انسان« کتاب

  است؟ ستارگان مدارات و افالك ي درباره قرآن هاي سوره کدام  .947

  .والنازعات سوره – انبیا ي سوره – یس ي سوره

  چه؟ یعنی »ورع«  .948

  .ودش می تعبیر »ورع« به آن از که است گناهان از جدي پرهیز حقیقت، و دین عالم در اول قدم

  خواند؟ می دین ي ریشه و اصل را چیزي چه) ص( پیامبر  .949

  .»الورع الدین اصل«. ورع

  است؟ مکّی قرآن از سوره چند  .950

  .سوره 82

  است؟ قمار و شراب از کردن دوري مورد در قرآن از آیه کدام  .951

  .بقره ي سوره 219 ي آیه

   است؟ شده نازل روزه اتمام و روزه و نماز) شکسته( قصر ي مسأله ي درباره قرآن، از آیه کدام  .952

  .نساء ي سوره 101 ي آیه

  است؟ شده نازل کعبه به المقدس بیت از مسلمانان ي قبله تغییر ي درباره قرآن آیات کدام  .953

  .بقره ي سوره 144 و 142 ي آیه و حج ي سوره 78 ي آیه

  شد؟ شروع آیه کدام نزول با) ص( پیامبر دعوت آغاز  .954

  .شعراء ي سوره 214 ي هآی

  است؟ شده نازل) ص( پیامبر بر زمانی چه کافرون ي سوره  .955

 پیشـنهاد  و آمـده ) ص( پیـامبر  نـزد  کعبه ي خانه کنار در ،)وائل بن  عاص و امیه و مغیره بن ولید( که زمانی

  .»را ما خداي شما سال 1 و پرستیم می را شما خداي ما سال 1«:  که صورت بدین. دادند مصالحه

  است؟ مدنی قرآن از سوره چند  .956
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  .سوره 32

  دارند؟ واجب ي ه سجد قرآن هاي سوره از یک کدام  .957

  )38 ي آیه( فصلَت ي سوره -

  )62 ي آیه( نجم ي سوره -

  )19 ي آیه( علق ي سوره -

  ).15 ي آیه( سجده سوره -

  ند؟کمی یاد »آیه« عنوان به را مواردي چه قرآن  .958

  .تاریخ و طبیعی موجودات و اه پدیده

  است؟ صورت چه به آدمی وجود در خداوند به گرایش قرآن نظر از  .959

  .اوست فطرت و ذات در

  ؟کند می تعبیر چگونه را »وحی« قرآن  .960

  .برهان و بصیرت و نور -

  .علم و رحمت و شفا حیات مایه و حکمت و بیان -

  است؟ آمده ياسوره چه در بیشتر قرآن در حجاب آیات  .961

  .نور ي سوره

  ؟شود می چیزي چه موجب »قصاص« قرآن نظر از  .962

  .جامعه حیات

  است؟ شده برده دیگر پیامبران از بیشتر قرآن در پیامبران از یک کدام نام  .963

  .موسی حضرت

  ؟گفتند می هم »نضیر بین ي سوره« را قرآن از سوره کدام  .964

  .حشر سوره

  است؟ معروف والیت ي آیه هب قرآن از آیه کدام  .965

  .مائده سوره 55 ي آیه

  است؟ معروف والیت و امامت تبلیغ یا ابالغ ي آیه به قرآن از آیه کدام  .966

  .مائده ي سوره 67 ي آیه

  است؟ معنی چه به »انزال« و »تنزیل«   .967

 بـر  قـدر  شـب  در قـرآن  ي یکبـاره  نـزول  بـه  و »تنزیل«) ص( پیامبر بر سال 23 طی قرآن تدریجی نزول به

  .گویندمی »انزال«) ص( محمد حضرت
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  است؟ مشهور »اخالقی« ي سوره به قرآن از سوره کدام  .968

  .حجرات ي سوره

  ؟معروفند »زائمع« به قرآن از هایی سوره چه  .969

  ).سجده – فَصلت – علق - والنجم( دارند واجب ي سجده که هایی سوره

  ؟معروفند »قرین يها سوره« هب قرآن هاي سوره کدام  .970

 الـرحمن  اهللا بسم« ها آن بین و اند آمده هم سر پشت زیرا( معروفند قرین هاي سوره به توبه و انفال هاي سوره

  )».است نیامده الرحیم

  ؟معروفند »قل 4« به قرآن هاي سوره کدام  .971

  .کافرون – ناس – فلق – توحید

  گویند؟می »محکم آیات« قرآن از آیاتی چه به  .972

  .است روشن ها آن معناي و مفهوم که قرآن از آیاتی به

  گویند؟می »متشابه آیات« قرآن از آیاتی چه به  .973

  .نیست روشن ها آن معناي و مفهوم که قرآن از آیاتی به

  هستند؟ معروف »معوذتین« به قرآن از هایی سوره چه  .974

  .ناس و فلق ي سوره

  است؟ رفته کار به» هللا« ي کلمه آن آیات امتم در که است قرآن از سوره کدام  .975

  .مجادله ي سوره

  است؟ معروف »آیات سید« به قرآن از آیه کدام  .976

  .»الرحیم الرحمن هللا بسم«

  است؟ آمده انبیا از تن 6 نام کریم قرآن از آیه کدام در  .977

  .بقره سوره 136 ي آیه

  است؟ انبیا از یکی با نام هم قرآن هاي سوره از یک کدام  .978

  ).ص( محمد و) ع( ابراهیم ،)ع( نوح

  است؟ معروف »القرآنریحانه« به قرآن از سوره کدام  .979

  .یاسین ي سوره

  .ببرید نام را است شده یاد ها آن از کریم قرآن در که نمونه زن دو  .980

  ).فرعون زن( آسیه و)) ع( عیسی حضرت مادر( مریم

  ؟اند کرده ذکر سوره کدام در را سوگند بیشترین کریم قرآن در خداوند  .981
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  ).سوگند 11( شمس ي سوره

  است؟ »عسل زنبور« معناي به کریم قرآن از سوره کدام  .982

  .نحل ي سوره

  است؟ معنی چه به »شیطان«  .983

  .شده رانده – شده دور

  است؟ معنی چه به »تفسیر« ي واژه  .984

  .»است اشکال دچار و نارسا نظر، مورد معناي لانتقا در که دشوار و مشکل لفظ از ابهام زدودن«

  است؟ معنی چه به »تأویل« ي واژه  .985

  .»اصل به بازگشت«

  است؟ معنی چه به »چیز یک تأویل«  .986

  »خودش اصلی مصدر و مکان به چیز آن برگرداندن«

  ؟است معنی چه به »متشابه لفظ تأویل«  .987

  ».گردد باز خودش اصیل و قعیوا معناي به که طوري به چیزي، ظاهر توجیه«

  است؟ معنی چه به »قرآن در تأویل«  .988

  :معنی 3 به

  .باشد نقل با مطابق و عقل قبول مورد که صحیح اي گونه به متشابه، عمل یا لفظ ظاهر توجیه

  ).است آمده یوسف ي سوره در بار 87 معنی این هب( خواب تعبیر

  ).شود می منتهی بدان موضوع آن چه آن: یعنی وضوعم یک تأویل اساس این بر( کار حاصل و فرجام

 ظهـور  هنگـام ) عـج ( مهـدي  حضرت یاران شدن جمع بر منطبق قرآن از آیه کدام روایات، بر بنا  .989

  است؟

  . بقره سوره 148 ي آیه

  ؟اند کرده ذکر آیه چند قران در را »مهدویت« به مربوطه آیات تعداد شیعه، دانشمندان از برخی  .990

  .آیه 120 زا بیش

  )ره( خمینی الهی امام سیاسی نامهوصیت

  است؟ شده شروع چیزي چه با) ره( خمینی امام الهی سیاسی نامه وصیت  .991

  .»الرحیم الرحمن اهللا  بسم«

  است؟ شده شروع حدیث کدام با) ره( خمینی امام الهی سیاسی نامه وصیت  .992
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  .ثقلین حدیث

  دانند؟می چه را خداوند جالل و جمال مظاهر ،)ره( خمینی امام  .993

  ).ص( محمد آل و) ص( محمد

  چیست؟ »ثقلین حدیث« از منظور  .994

  )ص( پیامبر عترت و خدا کتاب

  است؟ مانده مهجور چیزي چه واالي حقایق  .995

  .کبیر ثقل و اکبر ثقل

  مید؟انجا خواهد کجا به جهان محروم هاي ملت بیداري سرانجام) ره( خمینی امام نظر از  .996

  .انقالب و نهضت و قیام به

  است؟ شده نقل طور چه) ص( پیامبر از ثقلین، حدیث  .997

  .متواتر طور به مختلفه، الفاظ با

  قرآنی؟ ضد حکومت براي کردند اي وسیله را کریم قرآن هایی گروه چه  .998

  .طاغوتیان و خودخواهان

  دانند؟می اجتماعی عدالت مخالف را چیزي چه) ره( خمینی امام  .999

  .حساب بی و ظالمانه داري سرمایه

 هـاي بهانـه  با و بود گوششان در الثقلین فیکم تارك انی نداي کسانیچه  ،)ره( خمینی امام نظر از  .1000

  شدند؟ عقب صحنه از مختلف

  .حقایق به آشنایان و حقیقی مفسران

 شـده  نقـل  همکرر موارد و لفهمخت الفاظ با سنت اهل کتاب کدام در ،)ص( پیامبر از ثقلین حدیث  .1001

  است؟

  .آنان دیگر کتب و گانه شش صحاح

  کیست؟ سخنان از »برویم خود دست با چرا برویم، بین از باید که اکنون«   .1002

  .مدرس حسن سید

 اسـتفاده  »مفتخـریم  ما« ي واژه از مرتبه چند خویش، ي نامه وصیت ي مقدمه در) ره( خمینی امام  .1003

  ؟اند نموده

  .تبهمر 13

 کتـاب  بـاالترین  و معنـوي  و مـادي  زنـدگی  دسـتور  تـرین بـزرگ  کتاب کدام کریم، قرآن از بعد  .1004

  است؟ بشر بخش رهایی
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  .البالغه نهج

  چیست؟ »محمد آل زبور«   .1005

  .سجادیه صحیفه

  چیست؟ »صاعد قرآن«   .1006

  .ائمه ادعیه

   دارد؟ نام چه است شده الهام )س( مرضیه زهراي به تعالی خداوند جانب از که کتابی  .1007

  .فاطمیه صحیفه

 »کـرد  درك نتواننـد  و نکـرده  درك را او مقـام  ،)ع( ائمه و) ص( اکرم رسول و تعالی خداي جز«   .1008

  است؟ کسی چه منظور

  .تاریخ شخصیت باالترین باقرالعلوم

  ؟اند برده کار هب) ع( صادق جعفر امام اثر »فقه« کتاب براي را صفتی چه) ره( خمینی امام  .1009

  .پایان بی دریاي

  دارد؟ حکمی چه اسالمی کشورهاي و اسالم از دفاع براي نظامی آموزش  .1010

  .است مهم واجبات از

  کیست؟ دولتی بالذات تروریست  .1011

  آمریکا

  است؟ کشیده آتش به را جهان سرتاسر دولتی چه  .1012

  .آمریکا

  ؟کشاند می جنایتی هر به ياابلهانه خیال چه را جهانی صهیونیست  .1013

  بزرگ اسرائیل

  هستند؟ کسانی چه جنایتکار اسرائیل با آخور هم  .1014

  .مبارك حسنی و مراکشی حسن

  است؟ نماز سیاسی بیانگر نمازهایی چه  .1015

  .جماعت و جمعه نماز

  ؟شود می چه بخورد، شکست اسالمی جمهوري اگر  .1016

  .شد خواهد منزوي همیشه براي اسالم

) ص( هللارسـول  عهد در هایی بهانه با که مسلمانان به تعالی خداوند قرآن هاي سوره از کدامیک در  .1017

  است؟ داده عذاب وعده ،رفتند نمی ها جبهه به
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  توبه سوره

  کردند؟ چه بستند، دروغ ایشان به که کسانی با) ص( پیامبر  .1018

  .کردند نفرین آنان به منبر در

  دانند؟می »خداوندي بزرگ امانت و الهی عظیم نعمت« را چیزي چه) ره( خمینی امام  .1019

  .ایران اسالمی انقالب

  است؟ تاریخ شخصیت باالترین کسی چه) ره( خمینی امام منظر از  .1020

  .باقرالعلوم

 خصوصـاً  آنـان  بـه  گـزاري  خـدمت  در و بدانیـد  را ملـت  ایـن  قدر« ) :هر( خمینی امام جمله این  .1021

 »نکنیـد  فروگـذار ... هسـتند  همـه  نعم اولیاي و ما چشمان نور که ستمدیدگان و ومانمحر و مستضعفان

  است؟ کسانی چه به خطاب

  .اندرکاران دست و دولت و مجلس

  ؟»هستند همه نعم اولیاي و ما چشمان نور« کسانی چه ،)ره( خمینی امام منظر از  .1022

  .ستمدیدگان و محرومان و انعفمستض

  ؟کنند می اي توصیه چه اسالمی، هاي ملت به) ره( خمینی امام  .1023

 نیاوردنـد  فـرود  سر است ایران ملت خواست که ها ملت خواست به که صورتی در را خود جائر هاي حکومت«

  .»بنشانید خود جاي به قدرت تمام با

  ؟داند می کسی چه را خداوند مستأثر اسم  .1024

  .داند نمی کسی خداوند خود جز

  کنند؟ بیرون صحنه از را اسالم که دارند کوشش تبلیغاتی هاي وقب دلیل چه به  .1025

  .شود تأمین ها ابرقدرت منافع اینکه براي

  چیست؟ ایشان قول به) ره( خمینی امام پرخطر راه زاد  .1026

  .»است مطلق کریم کرم به دلبستگی همان«

  ت؟اس کرده پیدا نجات وابستگانشان و ها ابرقدرت دست از کشور چگونه  .1027

  .ملت مجاهدت و متعال خداوند خواست به

 خواهـد مـی  کـه  شـد  پیـدا  کسی اساتید بین در گرا« که آن براي ايتوصیه هچ) ره( خمینی امام  .1028

  ؟نمایند می »کند ایجاد انحراف

  .کنند طرد کالس و خود از نشد اگر و ارشاد را او

  ؟چیست ،هستند جامعه متفکر مغز که محروم قشر ي وظیفه  .1029
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  .باشند ها توطئه مواظب

  ؟دهند می ترویج را اجنبی آداب صورت چه به ،زده شرق و غرب گویندگان و نویسندگان  .1030

  .عمل و گفتار و نوشتار با

  برخاستند؟ ابتکار و فعالیت به ما عزیز جوانان تا شد باعث چیزي چه ،)ره( خمینی امام منظر از  .1031

  .تحمیلی جنگ و اقتصادي ي محاصره

  است؟ برخوردار اي ویژه عمق از توطئه مکانی چه در  .1032

  .ها دانشگاه

  کرد؟ قیام ها وابستگی رفع به باید چگونه  .1033

  .پشتکار و مصمم اراده با

  . »است ملت و کشور نجات ... تنجا«   .1034

  .انحراف از دانشگاه

  ؟دارد می نگه آسیب از را کشورمان چیزي چه) ره( خمینی امام منظر از  .1035

  .»است انحراف از دانشگاه نجات ،دارد می نگه آسیب از را کشورتان آنچه«

 هـر  از جلـوگیري  کشـور،  مصالح و اسالم به کسانی چه تعهد با که است امیدوار) ره( خمینی امام  .1036

  بشود؟ انحراف

  .اسالمی شوراي مجلس وکالي

  خورد؟ انگیزي غم بسیار صدمات جانبی چه از ایران کشور و اسالم ،)ره( خمینی امام منظر از  .1037

  .منحرف و غیرصالح شوراي مجلس از

  هستند؟ اسالمی کشورهاي و اسالم مخالفین از کسانی چه  .1038

  .المللی بین چپاولگر ابرقدرتان

  کشانند؟می استثمار دام به را کشورها اسالمی، کشورهاي و اسالم مخالفین چگونه  .1039

  .اه ملت خود افراد دست با

  دهیم؟ انجام کاري چه باید »اسالم مخالفین طرف از نفوذي قدم اولین احساس با«   .1040

  .ندهیم مهلت آنان به و برخیزیم مقابله به

  چیست؟ نگهبان محترم شوراي از) ره( خمینی امام توصیه و خواست  .1041

  .»ایندنم جلوگیري اي مالحظه هیچ بدون اساسی قانون و مطهر شرع مخالف قوانین از«

  ؟چیست خبرگان انتخاب از هدف  .1042

  .رهبر یا رهبري شوراي تعیین
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  است؟ نسلی چه براي) ره( خمینی امام وصیت  .1043

  .آینده نسل و حاضر نسل

 عنایـت  را چیـزي  چـه  کـه  اسـت  خواسته خداوند از »وصایا بیان« تذکرات در) ره( خمینی امام  .1044

  فرماید؟

  .نیت خلوص

  چیست؟ سالم رژیم یک ي الزمه) ره( خمینی امام منظر از  .1045

  .اجتماعی عدالت

  دانند؟می غیبی ي هدیه و الهی ي تحفه یک را چیزي چه) ره( خمینی امام  .1046

  .ایران اسالمی انقالب

  کرد؟ گریه خون آن بر باید که گذشت خدا کتاب بر انگیزي اسف مسائل زمانی چه از  .1047

  ).ع( علی حضرت شهادت از پس

  است؟ گردیده چیزي چه موجب »مصنوعی مغزي تهی و پوچی«   .1048

  .»نکنیم اتکا خود دانش و فکر به امري هیچ در که شده موجب«

  چیست؟ پیشرفته هاي صنعت و ابتکارات و اختراعات مورد در توحیدي مذاهب سایر و اسالم نظر  .1049

  .»کرد هدنخوا و نکرده مخالفت آن با توحیدي مذهب هیچ و اسالم هیچگاه«

  چیست؟ مورد در) ص( رسول سنت و کریم قرآن احکام بیشترین  .1050

  سیاست و حکومت

  دانند؟می چه را اسالمی انقالب بقاي رمز) ره( خمینی امام  .1051

  .»است پیروزي رمز همان اسالمی، انقالب بقاي رمز تردید بی«

  نمودند؟ امضا را خویش نامه وصیت تاریخی چه در) ره( خمینی امام  .1052

  .قمري هجري 1403 االولی جمادي اول با مطابق شمسی هجري 1361 ماه بهمن 26

  ؟باشد می ایشان خط با صفحه چند داراي مقدمه، جز به) ره( خمینی امام ي نامه وصیت  .1053

  صفحه 29

  ؟گوید می چه شود می یا شده داده نسبت او به آنچه مورد در) ره( خمینی امام  .1054

 گفتـه  چیـزي  اسالمی جمهوري سیماي در – باشد من خط یا من صداي: که این مگر نیست قتصدی مورد«

  ».باشد کارشناسان تصدیق – باشم

  برود؟ پاریس به) ره( خمینی امام گرفت تصمیم کسی چه  .1055

  .احمد فرزندشان مشورت با ایشان خود
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  چیست؟ »یابد نجات دشمن از دریوزگی از و شود خودکفا کشور« اینکه شرایط  .1056

  .»کنند تحریم را خواران جهان کاالهاي ارتش و دولت«

  دهند؟ انجام کاري چه که است الزم فرماندهان بر) هر( خمینی امام نظر از  .1057

  .»نمایند منع احزاب به ورود از را خود فرمان تحت افراد«

 برابـر  در مجلـس  و دفاع يشورا و ملت و دولت میهنی و شرعی يوظیفه) ره( خمینی امام نظر از  .1058

  چیست؟ مسلح ياقو

  .»کنند مخالفت آن با اول قدم از دهند، انجام عملی کشور و اسالم مصالح برخالف اگر«

 بـه  ارتـش  و دولـت  طـرف  از دانشـجویان  اعزام مورد در خویش، نامه وصیت در) ره( خمینی امام  .1059

  گویند؟ می چه کشور از خارج

  .کنند احتراز شوروي و ریکاآم به دانشجو فرستادناز  -

  .بفرستند ،نیستند استثمارگر که کشورهایی به را دانشجویان -

  .بفرستند دارند، پیشرفته بزرگ صنایع که کشورهایی به را متعهد دانشجویان -

  کسانی؟ چه بر است قاطع حجت ثقلین حدیث) ره( خمینی امام منظر از  .1060

  .»ختلفم مذاهب مسلمانان ویژه به بشر، جمیع«

 محـزون  قهـار  خداوند پیشگاه در و رسوا هجامع در را خود کسانی چه«) ره( خمینی امام منظر از  .1061

  ؟»نمودند

  .»نمودند شهید را جامعه مربی علماي و ارزشمند مردان و جوانان خود پلید دست با که انان«

  است؟ بسته کسانی چه براي بازگشت، راه) ره( خمینی امام منظر از  .1062

  .».نکردند رحم هم مظلوم کودکان به که آنان« -

  .».کند می حکومت آنان بر اماره نفس شیطان که کسانی« -

  .»اند نموده محزون قهار، خداوند پیشگاه در و رسوا جامعه در را خود که آنان« -

 بـه  يخـدمتگزار  نشـان  با پروردگار، محضر در مؤمنان« صورتی چه در) ره( خمینی امام منظر از  .1063

  ؟»رفت ندهخوا او بندگان

  .»کنند خدمت دل و جان با محروم، ي طایفه رايب »هک صورتی در« -

  .»کنند برهنه پا و سر برادران و محرومین به خدمت« -

 دولـت  و نگهبان شوراي و اسالمی شوراي مجلس به ،سرمایه و مالکیت مورد در) ره( خمینی امام  .1064

  اند؟ نموده وصیتی چه ،)قضاییه ي قوه( قضایی شوراي و جمهور رئیس و

  .»باشید خاضع متعال خداوند احکام مقابل در« -
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  .»گذارید احترام اسالمی حدود با مشروع هاي سرمایه و مالکیت به« -

  .»نشوید واقع دارايسرمایه چپاولگر ظالم قطب محتوا بی تبلیغات تأثیر تحت« -

  اند؟ نموده وصیتی چه مشروع، داران پول و ثروتمندان به) ره( خمینی امام  .1065

  .»است ارزشمند عبادتی که برخیزید، سازنده فعالیت به و اندازید کار به را خود عادالنه هاي سرمایه«

  چیست؟ اسالمی جمهوري هاي گرفتاري) ره( خمینی امام منظر از  .1066

  .»شرع قضات چشمگیر کمبود و دروغین شایعات پخش« -

  .»داخل و مرز خارج مسلحانه حمله و دروغین تتبلیغا و ها توطئه« -

  .»دولتی هاي ارگان در اسالم مخالفین مفسدین از هایی گروه اجتناب غیرقابل نفوذ« -

  اند؟ چگونه خود پست مطامع و ریاست براي ما دشمنان) ره( خمینی امام منظر از  .1067

  .»شناسند نمی دشمن و دوست«

  اند؟ برده کار به ایران شور براي را تعبیري چه خویش، ي  مهنا وصیت در) ره( خمینی امام  .1068

  .»الفداه لمقده ارواحنا هللا بقیه حضرت کشور«

  است؟ شده رسوا و وامانده ایران غیور ملت مقابل در آمریکا چگونه) ره( خمینی امام منظر از  .1069

  .»عظمته جلت تعالی باري حضرت غیبی مددهاي به جز نیست، این«

 حضـرت  ویـژه  به اطهار ي ائمه عزاداري مراسم يدرباره خویش ينامه وصیت در) ره( خمینی ماما  .1070

  اند؟ گفته چه) ع( الحسین عبداهللا ابی

  .»نکنند غفلت آن از«

 مسـتمندان  چگونه هنگفت، دار سرمایه طلب سلطنت غرضمند اشخاص) ره( خمینی امام منظر از  .1071

  کشانند؟ می فساد به را جامعه و داده قرار فشار در هالکت حد تا را جامعه محرومان و

  .»احتکار و قاچاق و آور سرسام حد به گرانفروشی و ارز اخراج با و سودجویی و خواريبار با«

 احکـام  و اسـالم  طبق بر امور يهمه شب یک در دارند توقع که کسانی مورد در) ره( خمینی امام  .1072

  ویند؟گ می چه شود متحول تعالی، خداوند

 کـه  روزي  آن و( داد نخواهد و است نداده روي اي معجزه چنین بشر تاریخ طول تمام در و است اشتباه یک«

 بلکـه  شـود  اصالح عالم روزه یک و شود معجزه یک که نکنید گمان نماید، ظهور) کل مصلح تعالی شاءاهللا ان

  .»شوند می منزوي و سرکوب ستمگران ها، فداکاري و ها کوشش با

 مـورد  ایـن  در) ره( خمینـی  امام شود؟ می فراهم ظهور مقدمات چگونه منحرف، هاي عامی نظر از  .1073

  دارند؟ ينظر چه
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 در کوشـش  بایـد  بزرگـوار  آن ظهـور  بـراي  که است آن منحرف هاي عامی بعضی نظر مثل شماها نظر اگر«

  .»راجعون اناالیه و هللاانااف شود، فراهم ظهور مقدمات و فراگیرد ظلم را عالم تا کرد ظلم و کفر تحقق

  دانند؟ می الهی بزرگ حرف به خائنین را کسانی چه) ره( خمینی امام  .1074

  .»سعود آل«

  اند؟ کرده توصیه کسانی چه به را خویش الهی سیاسی ي نامه وصیت) ره( خمینی امام  .1075

 ملـل  جمیـع  بـه  وصـیه ت بلکـه  نـدارد  ایـران  الشأن عظیم ملت به اختصاص جانب این الهی سیاسی وصیت«

  .»باشد می مذهب و ملت هر از جهان، مظلومان و اسالمی

  خواهند؟ می چه عاجزانه عزوجل خداوند از) ره( خمینی امام  .1076

 خـود  غیبی عنایت از و نکند واگذار خود به را ما ملت و ما اي لحظه که خواهانم عاجزانه عزوجل خداوند از«

  .»نفرماید دریغ اي لحظه عزیز رزمندگان و اسالم فرزندان این به

  است؟ چیزي چه بیانگر سنتی فقه) ره( خمینی امام منظر از  .1077

  »است امامت و رسالت مکتب گر بیان«

  است؟ ها ملت عظمت و رشد ضامن چیزي چه) ره( خمینی امام منظر از  .1078

  .سنتی فقه

 صـدر  از کـه  مقصـودي  و مقصـد  ندترینارزشم و باالترین و واالترین« ،)ره( خمینی امام منظر از  .1079

  چیست؟ »شد خواهد و است شده عرضه ابد تا جهان این پس از و ازل در عالم

  .»آن رفیع ابعاد با توحید اي ایده و آن وسیع معنی به الوهیت مکتب«

 پرچمـی  چـه  زیـر  کـه  گویـد  می مجاهد ملت به خطاب خویش ي نامه وصیت در) ره( خمینی امام  .1080

  روید؟ می

  .»است اهتزاز در معنوي و مادي جهان سراسر در که روید می پرچمی زیر در مجاهد ملت اي«

  رود؟ می را راهی چه مجاهد ملت) ره( خمینی امام منظر از  .1081

  .»است مطلق سعادت راه یکتا و هللا سالم علیهم انبیا تمام راه تنها که روید می را راهی شما«

  است؟ چیزي چه تحقق براي هللا سالم لیهمع عظام انبیاء تمام کوشش  .1082

  .»توحید اي ایده و الوهیت مکتب«

  کشند؟ می آغوش به را شهادت اولیاء ي همه اي انگیزه چه با  .1083

  .»توحید ي ایده و الوهیت مکتب تحقق ي انگیزه به«

  دانند؟ می چه را »سرخ مرگ« اولیاء  .1084

  .»العسل من احلی«
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  رسانند؟ می پایان به اي جمله چه با را خویش ي نامه  صیتو) ره( خمینی امام  .1085

  .»برکاته و هللارحمه و الصالحین هللاعبادا علی و علیکم سالملا«

  است؟ انقالبی چگونه ایران اسالمی انقالب) ره( خمینی امام منظر از  .1086

  .»جداست ها انقالب ي ههم از قیام، و انقالب ي انگیزه در هم و مبارزه کیفیت در هم و پیدایش در هم«

  کردند؟ می کوشش حکومت براي انبیاء از کدامیک ،)ره( خمینی امام منظر از  .1087

  .»)ص( اسالم نالشأعظیم پیامبر و) ع( داوود  بن سلیمان«

 مـردم  بـراي  را شـان  نامـه  وصـیت  کسـی  چه مرگ، از پس خواهند می) ره( خمینی امام منظر از  .1088

  بخواند؟

 یـا  جمهـور  رئـیس  عـذر،  صورت در و بخواند مردم براي خمینی احمد من مرگ از پس را هنام وصیت این«

 عـذر  صـورت  در و بپذیرنـد  را زحمـت  این کشور عالی دیوان محترم رئیس یا اسالمی شوراي محترم رئیس

  ».نماید قبول را زحمت نگهبان محترم فقهاي از یکی

  اساسی قانون

  چیست؟ ایران رسمی دین  .1089

  .عشري اثنی جعفري مذهب و اسالم

  ببرید؟ نام را ایران اسالمی جمهوري در حاکم قواي  .1090

  .قضاییه و مجریه مقننه، قوه

  چیست؟ »اساسی قانون«  .1091

 و) قضـاییه  مجریـه،  مقننـه؛ ( گانـه  سه قواي سازمان و حکومت ساختار که کلی مقررات و قواعد مجموعه به

 قـانون « سـازد  مـی  مشـخص  را دولـت  برابـر  در افراد هاي آزادي و قحقو همچنین و یکدیگر با ها آن ارتباط

  .گویند  می »اساسی

  است؟ گردیده تشکیل اصل چند و فصل چند از ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون  .1092

  .فصل 177 و فصل 14 از

  شد؟ تصویب تاریخی چه در و چگونه ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون  .1093

 حق که کسانی ي کلیه% 2/98 اکثریت با ش. ه 1358 ماه فروردین یازدهم و دهم) نتخاباتا( پرسی همه در

  .دادند مثبت يأر آن به داشتند، يأر

  است؟ شده بازنگري ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون سالی چه در  .1094

  ش. ه 1368
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  است؟ کسی چه ي عهده بر امامت و امر والیت) عج( عصر ولی حضرت غیبت زمان در  .1095

  .رهبري مقام

  ببرید؟ نام را کشور امور ي اداره در گیري تصمیم ارکان  .1096

  .ها این نظایر و روستاها بخش، محل، شهر، شهرستان، استان، شوراي اسالمی، شوراي مجلس: شوراها

  ؟دارد نام چه اسالمی جامعه بنیادین واحد  .1097

  .خانواده

  .هستند، نام ببرید عشري اثنی جعفري مذهب از غیر اساسی نقانو در که اسالمی دیگر مذاهب  .1098

  .زیدي و حنبلی مالکی، شافعی، حنفی،

  کدامند؟ آزادند، خود دینی مراسم انجام در قانون حدود در که مذهبی هاي اقلیت  .1099

  .مسیحی و کلیمی، زرتشتی ایرانیان

  چیست؟ ایران مردم مشترك و رسمی خط و زبان  .1100

  .فارسی

  چیست؟ کشور رسمی تاریخ مبدأ  .1101

  .اسالم پیامبر هجرت

  است؟ معتبر کشور در تاریخی چه  .1102

  .است معتبر 2 هر قمري، هجري و شمسی هجري تاریخ

  است؟ روزي چه هفتگی رسمی تعطیل  .1103

  .جمعه روز

  چیست؟ ایران اسالمی جمهوري رسمی پرچم مشخصات  .1104

  .اکبر هللا شعار و اسالمی جمهوري مخصوص عالمت با سرخ و سفید و سبز هاي رنگ

  گوید؟ می چه ایران مردم حقوق ي درباره اسالمی جمهوري اساسی قانون  .1105

 هـا  ایـن  ماننـد  و زبـان  و نـژاد  و رنگ و برخوردارند مساوي حقوق از باشند که قبیله و قوم هر از ایران مردم

  .بود نخواهند امتیاز سبب

  دارند؟ قرار مرجعی هچ حمایت در ایران ملت  .1106

  .دارند قرار قانون حمایت در یکسان مرد، و زن از اعم افراد ي همه

  چیست؟ فرد هر مسلم حق  .1107

  .دادخواهی

  شود؟ می تصویب و تهیه چگونه کشور ساالنه ي بودجه  .1108
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 ايشـور  مجلـس  بـه  تصـویب  و رسـیدگی  بـراي  و تهیه دولت طرف از شودمی مقرر قانون در که ترتیبی به

  .گردد می تسلیم اسالمی

  گیرد؟ می انجام صورت چه به دولت هاي پرداخت و ها دریافت  .1109

 اعتبارات حدود در ها پرداخت ي همه و شود می زکرممت کل داري خزانه حساب در دولت هاي دریافت ي کلیه

  .گیرد می انجام قانون موجب به مصوب

  کند؟ می عالیتف مرجعی چه نظر زیر کشور محاسبات دیوان  .1110

  .اسالمی شوراي مجلس نظر زیر مستقیماً

  کند؟ می تنظیم مرجعی چه را هرسال ي بودجه تغریق گزارش  .1111

  .کشور محاسبات دیوان

  است؟ کسی چه آن از انسان و جهان بر مطلق حکومت  .1112

  .خداست آن از

  کنند؟ یم فعالیت مرجعی چه نظر زیر ایران اسالمی جمهوري در حاکم قواي  .1113

  .امت امامت و امر مطلقه والیت نظر زیر

  گردد؟ می ابالغ قضاییه و مجریه ي قوه به طریقی چه از آن مصوبات و مقننه ي قوه اعمال  .1114

  .اسالمی شوراي مجلس طریق از

  است؟ مرجعی چه با کشور در گذاري قانون ي وظیفه  .1115

  .سال 4

  است؟ سال چند »اسالمی شوراي مجلس« نمایندگی مدت  .1116

  .سال 4

  کند؟ می وضع قانون مسائلی چگونه درباره اسالمی شوراي مجلس  .1117

  .اساسی قانون در مقرر حدود در ،مسائل 9 عموم در

 از تعـداد  چـه  تصـویب  بـه  بایـد  مقننـه  يقوه اعمال مورد در عمومی آراء به مراجعه درخواست  .1118

  برسد؟ مجلس نمایندگان

  .لسمج نمایندگان مجموع  

  است؟ طریقی چه از مجریه ي قوه اعمال  .1119

 وزرا و جمهـور  رئـیس  طریـق  از شده، گذارده رهبري ي عهده بر مستقیماً اساسی قانون در که اموري در جز

  .است

  است؟ طریقی چه از قضاییه ي قوه اعمال  .1120
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  .دادگستري هاي دادگاه

  است؟ شده تشکیل کسانی چهاز  اسالمی شوراي مجلس  .1121

  .شوند می انتخاب مخفی يأر با و مستقیم طور به که ملت نمایندگان از

  است؟ نفر چند مجلس نمایندگان تعداد حاضر حال در  .1122

  .نفر 290

  است؟ نفر چند اسالمی شوراي مجلس در مذهبی يها اقلیت نمایندگان تعداد  .1123

  : نفر 5

  )نفر 2( نماینده یک هرکدام کلیمیان و زردشتیان

  )نفر 1( نماینده یک مجموعاً کلدانی و آشوري انمسیحی

  )نفر 2( نماینده یک کدام هر شمال و جنوب ارمنی مسیحیان

  یابد؟ می رسمیت نمایندگان از تعداد چه حضور با اسالمی شوراي مجلس جلسات  .1124

  .نمایندگان مجموع حضور دو سوم 

  است؟ الزم نمایندگان از تعداد چه تموافق اسالمی شوراي داخلی ي نامه آیین تصویب براي  .1125

  .است الزم حاضران دو سوم تموافق

  است؟ معتبر صورتی چه در مجلس علنی غیر ي جلسه مصوبات  .1126

  .برسد نمایندگان مجموع بتصوی به نگهبان، شوراي حضور با

  کند؟ وضع قانون تواند نمی اسالمی شوراي مجلس مرجعی چه تشخیص و صورتی چه در  .1127

 بر امر این تشخیص و باشد داشته مغایرت اساسی قانون یا کشور رسمی مذهب احکام و اصول با که نینیقوا

  .است نگهبان شوراي ي عهده

  است؟ مرجعی چه صالحیت در عادي قوانین تفسیر و شرح  .1128

  .اسالمی شوراي مجلس

  د؟شو می تقدیم مرجعی چه به وزیران هیئت تصویب از پس قانونی، لوایح  .1129

  اسالمی شوراي مجلس

  است؟ طرح قابل اسالمی شوراي مجلس در قانونی هاي طرح صورتی چه در  .1130

  .نمایندگان از نفر 15 حداقل پیشنهاد به

  دارد؟ را کشور امور تمام در تفحص و تحقیق حق مرجعی چه  .1131

  اسالمی شوراي مجلس

  مسئولند؟ کسانی چه برابر در نمایندگان  .1132
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  .است مسئول ملت تمام برابر در نماینده هر

  دارند؟ حقی چه نمایندگان  .1133

  .کند نظر اظهار کشور خارجی و داخلی مسائل ي همه در دارد حق نماینده هر

 اساسـی  قـانون  یـا  و کشـور  رسـمی  مذهب احکام و اصول با دولت مصوبات که امر این تشخیص  .1134

  است؟ مرجعی چه با باشد نداشته مغایرت

  .باننگه شوراي

  است؟ مجلس در طرح قابل زمانی چه وزیران از یک هر یا وزیران هیئت استیضاح  .1135

  .شود تقدیم مجلس به نمایندگان، از نفر 10 حداقل امضاي با که وقتی

 بـه  و حاضـر  مجلس در آن طرح از پس مدتی چه ظرف باید استیضاح مورد وزیر یا وزیران هیئت  .1136

  گوید؟ پاسخ آن

  .روز 10 مدت ظرف

  شوند؟ جمهور رئیس استیضاح خواستار توانند می نمایندگان تعداد چه  .1137

  .مجلس نمایندگان از یک سوم لحداق

 اطـالع  بـه  دهـم  و یکصد اصل 10 بند اجراي جهت جمهور رئیس استیضاح مراتب صورتی چه در  .1138

  رسد؟ می رهبري مقام

 بـه  نماینـدگان  کـل  تاکثریـ  جمهور، رئیس پاسخ و موافق و مخالف نمایندگان بیانات از پس که صورتی در

  .دهند يأر جمهور رئیس کفایت عدم

  است؟ چگونه ایران اسالمی جمهوري بر حاکم قواي کار طرز از شکایت ي طریقه  .1139

 را خـود  شـکایت  توانـد  مـی  باشد داشته قضاییه ي  قوه یا مجریه ي قوه یا مجلس کار طرز از شکایتی هرکس

  .کند هضعر اسالمی شوراي مجلس به کتباً

  شود؟ می تشکیل منظور چه به نگهبان شوراي  .1140

 بـا  اسـالمی  شـوراي  مجلـس  مصوبات مغایرت عدم نظر از اساسی قانون و اسالم احکام از پاسداري منظور به

  .شود می تشکیل نگهبان شوراي نام به شورایی ها، آن

  نفرند؟  چند نگهبان شوراي اعضاي  .1141

 مجلس به قضاییه ي قوه رئیس ي وسیله به مسلمان دان حقوق نفر 6 و رهبري انتخاب به فقیه فرن 6: نفر 12

  .شوند می انتخاب مجلس يرأ با و معرفی

  شوند؟ می انتخاب سال چند مدت براي نگهبان شوراي اعضاي  .1142

  .سال 6
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  دارد؟ اعتبار نگهبان شوراي وجود بدون اسالمی شوراي مجلس آیا  .1143

 اعضـاي  از دان حقـوق  نفـر  6 انتخـاب  و نماینـدگان  ي نامـه  اعتبار تصویب مورد در مگر. ندارد قانونی اعتبار

  .نگهبان شوراي

  است؟ مرجعی چه با اسالم موازین با مجلس مصوبات مغایرت عدم تشخیص  .1144

  .نگهبان شوراي فقهاي اکثریت با

  است؟ مرجعی چه ي هدهع بر اساسی قانون با مجلس مصوبات مغایرت عدم تشخیص  .1145

  .نگهبان شوراي اعضاي ي همه اکثریت ي عهده بر

  است؟ مرجعی چه ي عهده بر جمهوري ریاست انتخابات بر نظارت  .1146

  .ننگهبا شوراي

  است؟ مرجعی چه ي عهده بر اسالمی شوراي مجلس انتخابات بر نظارت  .1147

  .نگهبان شوراي

  است؟ مرجعی چه ي عهده بر بريره خبرگان مجلس انتخابات بر نظارت  .1148

  .نگهبان شوراي

 صـورت  مرجعـی  چـه  نظـارت  بـا  اسـتان  یـا  شهرستان شهر، بخش، روستا، ده، هر امور ياداره  .1149

  گیرد؟ می

  .گیرد می صورت استان یا شهرستان شهر، بخش، روستا، ده، شوراي نام به شورایی نظارت با

  کنند؟ می انتخاب کسانی چه را ستانا یا شهرستان بخش، ده، شوراهاي اعضاي  .1150

  .کنند می انتخاب محل همان مردم

  شوند؟ می تعیین مرجعی چه طرف از کشوري مقامات سایر و بخشداران فرمانداران، استانداران،  .1151

  .دولت طرف از

  است؟ مرجعی چه ي عهده به رهبري تعیین  .1152

  .مردم منتخب خبرگان ي عهده به

  کنند؟ می انتخاب را رهبر چگونه رهبري، خبرگان  .1153

 مشـورت  و بررسی) اساسی قانون( نهم و یکصد و پنجم اصل در مذکور شرایط واجد فقهاي ي همه ي درباره«

 داراي یـا  اجتمـاعی  و سیاسـی  مسـائل  یـا  فقهـی  موضوعات و احکام به اعلم را آنان از یکی هرگاه. کنند می

) اساسـی  قـانون ( نهـم  و یکصـد  اصـل  در مـذکور  صفات از یکی در خاص برجستگی واجد یا عامه مقبولیت

 انتخـاب  رهبر عنوان به را آنان از یکی صورت این غیر در و کنند می انتخاب رهبري به را او دهند، تشخیص

  .»نمایند می معرفی و
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  است؟ چیزي چه دار عهده خبرگان منتخب رهبر  .1154

  .داشت خواهد دهبرعه را آن از ناشی هاي مسئولیت ي همه و امر والیت

  دارد؟ فرقی کشور افراد سایر با قوانین برابر در رهبر آیا  .1155

  .است مساوي کشور افراد سایر با قوانین برابر در رهبر خیر،

 و هـا آن انتخـاب  کیفیـت  خبرگـان،  شـرایط  و تعداد به مربوط قانون در نظر تجدید تغییر، هرگونه  .1156

 چـه  صـالحیت  در خبرگـان  وظـایف  بـه  مربـوط  مقررات سایر یبتصو و آنان جلسات داخلی ينامهآیین

  است؟ مرجعی

  .آنان خود صالحیت در

  چیست؟ اساسی قانون منظر از »رهبري« صفات و شرایط  .1157

  .اسالم امت رهبري براي الزم علمی صالحیت) 1

  .اسالم امت رهبري براي الزم تقواي و عدالت) 2

  .رهبري براي کافی قدرت و مدیریت شجاعت، تدبیر، اجتماعی، و سیاسی صحیح بینش) 3

  است؟ مقدم شخصی چه رهبري، شرایط واجدین تعدد صورت در  .1158

  .است مقدم باشد رتقوي سیاسی و فقهی بینش داراي که شخصی

  است؟ مرجعی چه ي وظیفه پرسی همه فرمان  .1159

  .رهبري مقام

  است؟ مرجعی چه با مسلح نیروهاي کل فرماندهی  .1160

  .رهبري ممقا

  کند؟ استعفا قبول و عزل و نصب تواند می مرجعی چه را قضاییه قوه مقام ترین عالی  .1161

  .رهبري مقام

  است؟ مرجعی چه وظایف و اختیارات حدود در گانه سه قواي روابط تنظیم و اختالفات حل  .1162

  .رهبري مقام

  شود؟ می حل نهچگو نباشد حل قابل عادي هاي راه از نظام معضالت هرگاه  .1163

  .نظام مصلحت تشخیص مجمع طریق از رهبري مقام ي وسیله به

  کند؟ می انتخاب مرجعی چه را قضاییه  قوه رئیس  .1164

  .رهبري مقام

  دارد؟ را اسالمی موازین حدود در محکومین مجازات فیفتخ یا عفو اختیار مرجعی چه  .1165

  .قضاییه ي قوه رئیس پیشنهاد از پس رهبري مقام
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  کند؟ می استعفا قبول و عزل و نصب مرجعی چه را نگهبان شوراي فقهاي  .1166

  .رهبري مقام

   کند؟ می استعفا قبول و عزل و نصب مرجعی چه را سیما و صدا سازمان رئیس  .1167

  .رهبري مقام

 انتخـاب  مرجعـی  چـه  توسـط  ایـران  اسـالم  جمهـوري  انتظامی و نظامی نیروي عالی نهافرماند  .1168

  شوند؟ می

  .رهبري مقام

 عـزل  و نصـب  مرجعی چه را مشترك ستاد رئیس و اسالمی انقالب پاسداران سپاه کل يفرمانده  .1169

  کند؟ می

  .رهبري مقام

  است؟ مرجعی چه وظایف حدود در نیروها بسیج و صلح و جنگ ایران، اسالمی جمهوري در  .1170

  .رهبري مقام

  شد؟ واهدخ برکنار خود مقام از زمانی چه »رهبر«  .1171

 و یکصـد  و پنجم اصول در مذکور شرایط از یکی فاقد یا شود ناتوان خود قانونی وظایف انجام از رهبر هرگاه

  .است بوده شرایط از بعضی فاقد آغاز از شود معلوم یا. گردد) اساسی قانون( نهم

  است؟ مرجعی چه ي عهده بر ،رهبر برکناري تشخیص  .1172

  .است خبرگان ي عهده به

  است؟ کسی چه کشور رسمی مقام ترین عالی  .1173

  .رهبري مقام

  است؟ کسی چه کشور رسمی مقام ترین  عالی رهبري مقام از پس  .1174

  .جمهور رئیس

  شود؟ می تشکیل مرجعی چه دستور به و منظور چه به نظام مصلحت تشخیص مجمع  .1175

 قـانون  یـا  شـرع  مـوازین  خـالف  ننگهبا شوراي را مجلس يمصوبه که مواردي در مصلحت، تشخیص براي

 در مشـاوره  و نکنـد  تـأمین  را نگهبـان  شـوراي  نظـر  نظـام  مصلحت گرفتن نظر در با مجلس و بداند اساسی

 رهبـري  دسـتور  بـه  اسـت،  شـده  ذکـر  قانون در که وظایفی سایر و دهد می ارجاع آنان به رهبري که اموري

  .شود می تشکیل

  است؟ مرجعی هچ با اساسی قانون اجراي مسئولیت  .1176

  .جمهور رئیس
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  است؟ کسی چه  عهده بر کشور مجریه ي قوه ریاست  .1177

  .دارد عهده بر شود می مربوط رهبري به مستقیماً که امور در جز را مجریه ي قوه ریاست جمهور، رئیس

  است؟ سال چند ما کشور در جمهوري ریاست ي دوره  .1178

  .سال 4

  شود؟ می انتخاب چگونه جمهور رئیس  .1179

  .مردم مستقیم رأي با

  است؟ پذیر امکان ما کشور در متوالی صورت به جمهور رئیس مجدد انتخاب آیا  .1180

  .است بالمانع دوره کی تنها

  کنند؟ اعالم رسماً را خود آمادگی زمانی چه باید جمهوري ریاست نامزدهاي  .1181

  .انتخابات شروع از قبل

  باشد؟ شده انجام زمانی چه باید جدید جمهور رئیس انتخاب  .1182

  .قبلی جمهوري ریاست پایان از پیش ماه 1 حداقل

 اتفـاقی  چـه  کنـد  فـوت  شرایط واجد نامزدهاي از یکی ،گیريرأي از پیش روز 10 يفاصله در اگر  .1183

   افتد؟ می

  .افتد می تأخیر به هفته 2 مدت به انتخابات

 نخسـت  دور آراي اکثریـت  داراي نفـر  2 از یکی ،یريگرأي دوم دور و نخست دور يفاصله در اگر  .1184

  افتد؟ می تأخیر به انتخابات هم باز آیا کند، فوت

  .شود می تمدید هفته 2 براي بله،

  است؟ مسئول کسانی چه براي در جمهور رئیس  .1185

  .اسالمی شوراي مجلس و رهبر و ملت برابر در

 امضـا  و ابـالغ  کسـی  چـه  را قـانونی  مراحـل  طی از پس پرسی،همه ينتیجه یا مجلس مصوبات  .1186

  کند؟ می

  .جمهور رئیس

  است؟ شخصی چه ي عهده به ها معاونت سایر هماهنگی و وزیران هیئت ي اداره  .1187

  .وي موافقت با جمهور رئیس اول معاون

 شخصـی  هچ ي عهده بر ها دولت سایر با ایران دولت قراردادهاي ها، نامه مقاوله ها، نامه عهد امضاي  .1188

  است؟

  .جمهور رئیس
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 بـر  اسـالمی  شـوراي  مجلـس  تصویب از پس المللی بین هاي اتحادیه به مربوط هاي پیمان امضاي  .1189

  است؟ مرجعی چه ي عهده

  .او قانونی ي نماینده یا جمهور رئیس ي عهده بر

  است؟ شخصی چه ي عهده بر بودجه و برنامه امور مسئولیت  .1190

  .بگذارد دیگري ي عهده به تواند می که است جمهور سرئی ي عهده بر مستقیماً

  است؟ شخصی چه ي عهده بر کشور استخدامی و اداري امور مسئولیت  .1191

  .بگذارد دیگري ي عهده به تواند می که است جمهور رئیس ي عهده بر مستقیماً

  شوند؟ می تعیین چگونه ایران اسالمی جمهوري سفیران  .1192

  .جمهور رئیس تصویب و خارجه امور وزیر پیشنهاد به

  کند؟ می امضا مقامی چه را سفیران ي استوارنامه  .1193

  .جمهور رئیس

  بپذیرد؟ را دیگر کشورهاي سفیران ي استوارنامه باید کسی چه  .1194

  .جمهور رئیس

  کند؟ می تقدیم کسی چه به را خود ي استعفانامه استعفا، صورت در جمهور رئیس  .1195

  .رهبري مقام

 از دیگـري  امـور  یـا  و جمهور رئیس ماه 2 از بیش بیماري یا غیبت استعفا، عزل، فوت، صورت در  .1196

  گیرد؟ می عهده بر را وي هاي مسئولیت و اختیارات کسی چه قبیل، این

  .رهبري موافقت با جمهور رئیس اول معاون

  گردند؟ می تعیین کسی چه توسط وزرا  .1197

  .جمهور رئیس

  ؟گردند کار به مشغول توانند می جمهور رئیس انتخابات از دبع وزرا آیا  .1198

  .شوند معرفی مجلس به اعتماد يأر گرفتن براي باید ابتدا. خیر

  است؟ الزامی وزرا براي جدید اعتماد يأر گرفتن آیا کند، تغییر مجلس زمانی اگر  .1199

  .خیر

  است؟ شخصی چه ي عهده بر وزیران هیئت ریاست  .1200

  .جمهور رئیس

  کند؟ می اجرا را قوانین و تعیین کسی چه را دولت مشی خط و برنامه  .1201

  .وزیران همکاري با جمهور رئیس
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  است؟ وزیران هیئت اقدامات مسئول مجلس برابر در یسک چه  .1202

  .جمهور رئیس

 مقـامی  چـه  تصـمیم  ،دارد وجود دولتی هايدستگاه قانونی وظایف در نظر اختالف که مواردي در  .1203

  است؟ االجرا الزم

  .شود می اتخاذ جمهور رئیس پیشنهاد به که وزیران هیئت تصمیم

  کند؟ عزل را وزرا تواند می کسی چه  .1204

  .جمهور رئیس

 سرپرسـت  توانـد  مـی  مـدت  چه براي حداکثر ندارد، وزیر که هایی خانه وزارت براي جمهور رئیس  .1205

  کند؟ تعیین

  .ماه 3

  بگیرد؟ اعتماد يأر وزیران هیئت براي مجلس ازمجدداً  باید مهورج رئیس صورتی چه در  .1206

  .یابد تغییر وزیران هیئت از نیمی هرگاه

  هستند؟ چیزي چه مسئول مجلس، و جمهور رئیس برابر در وزرا  .1207

  .خویش وظایف مسئول

  یکدیگرند؟ اعمال مسئول وزرا، اموري چه در  .1208

  .رسد یم وزیران هیئت تصویب به که اموري در

 انجـام  چگونـه  عـادل  جـرایم  مـورد  در وزیـران و  او معاونـان  و جمهور رئیس اتهام به رسیدگی  .1209

  شود؟ می

  .شود می انجام دادگستري عمومی هاي دادگاه در مجلس اطالع با

 شـغل  یـک  از بیش توانندمی دولت کارمندان و وزیران جمهور، رئیس معاونان و جمهور رئیس آیا  .1210

  شند؟با داشته

  .باشند داشته تحقیقاتی مؤسسات یا و ها دانشگاه در آموزشی سمتی ایشان مگر خیر،

 بررسـی  تحت را آنان فرزندان و همسر و وزیران معاونان، جمهور، رئیس رهبر، دارایی توان می آیا  .1211

  داد؟ قرار

  .بله

 چـه  توسـط  و زمـانی  چه آنان نفرزندا و همسر و وزیران معاونان، جمهور، رئیس رهبر، دارایی به  .1212

  شود؟ می رسیدگی مرجعی

  .قضاییه ي قوه رئیس توسط خدمت از بعد و قبل
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  است؟ مرجعی چه ي عهده بر ایران اسالمی جمهوري نظام و ارضی تمامیت و استقالل از پاسداري  .1213

  .ایران اسالمی جمهوري ارتش

  است؟ ارتشی چگونه میاسال ارتش ایران، اسالمی جمهوري اساسی قانون طبق  .1214

  .است مردمی و مکتبی ارتشی

  شد؟ تشکیل زمانی چه اسالمی انقالب پاسداران سپاه  .1215

  .انقالب پیروزي روزهاي نخستین در

  داند؟ می خود آرمان را چیزي چه ایران اسالمی جمهوري  .1216

  .بشري ي جامعه کل در انسان سعادت

  شناسد؟ می جهان مردم ي همه حق را یزيچ چه ایران اسالمی جمهوري  .1217

  .عدل و حق حکومت و آزادي و استقالل

  است؟ اي قوه چگونه قضاییه ي قوه  .1218

  .عدالت به بخشیدن تحقق مسئول و اجتماعی و فردي حقوق پشتیبان مستقل، است اي قوه

  است؟ وظایفی چه دار عهده قضاییه ي قوه  .1219

 اخـذ  و خصـومات  رفـع  و دعاوي فصل و حل شکایت، تعدیات، مات،لظت مورد در حکم صدور و رسیدگی) 1

  .کند می معین قانون که حسبیه امور از قسمت آن در الزم اقدام و تصمیم

  .مشروع هاي آزادي و عدل گسترش عامه حقوق احیاي) 2

  .قوانین اجراي حسن بر نظارت) 3

  .اسالم جزایی مدون تمقررا و حدود اجراي و مجرمین تعزیر و مجازات و تعقیب و جرم کشف) 4

  .مجرمین اصالح و جرم وقوع از پیشگیري براي مناسب اقدام) 5

  است؟ کسی چه قضاییه ي قوه مقام ترین عالی  .1220

  قضاییه ي قوه رئیس

  گردد؟ می انتخاب سال چند مدت به و کسی چه توسط قضاییه ي قوه رئیس  .1221

  .سال 5 مدت به رهبري مقام توسط

  کند؟ می رسیدگی شکایات و تظلمات به مرجعی چه  .1222

  .دادگستري

 ي عهـده  بـر  مقننه ي قوه و مجریه ي قوه با قضاییه ي قوه روابط به مربوط مسائل ي کلیه مسئولیت  .1223

  است؟ کسی چه

  .دادگستري وزیر
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  گردد؟ می تشکیل منظور چه به کشور عالی دیوان  .1224

 هـایی  مسـئولیت  انجـام  و قضایی ي رویه وحدت ایجاد و محاکم در قوانین صحیح اجراي بر نظارت منظور به

  .شود می محول آن به قانون طبق که

  باشند؟ دارا را شرایطی چه باید کل دادستان و کشور عالی دیوان رئیس  .1225

  .باشند قضایی امور به آگاه و عادل مجتهد باید

 سـمت  ایـن  بـه  سـال  چند تمد به و مرجعی چه توسط کل، دادستان و کشور عالی دیوان رئیس  .1226

  شوند؟ می منصوب

 بمنصـو  سـمت  ایـن  بـه  سـال  5 مدت براي را هاآن کشور عالی دیوان قضات مشورت با قضاییه يقوه رئیس

  .کند  می

  باشند؟ می گانه سه قواي از یک کدام جزء نظامی هاي دادگاه و دادستانی  .1227

  .هستند قوه این به مربوط اصول مشمول و کشور قضاییه ي قوه از بخشی

  گردد؟ می سیسأت »اداري عدالت دیوان« منظور چه به  .1228

 هـاي  نامـه  آیـین  یـا  واحـدها  یا مأمورین به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات شکایات، به رسیدگی منظور به

  .گردد می سیسأت »اداري عدالت« نام به ها، آن حقوق احقاق و دولتی

  گردد؟ می سیسأت رجعیم چه نظر زیر اداري عدالت دیوان  .1229

  .قضاییه ي قوه رئیس

  گردد؟ می تشکیل »کشور کل بازرسی سازمان« منظور چه به  .1230

  .اداري دستگاه در قوانین صحیح اجراي و امور جریان حسن به نسبت قضاییه ي قوه نظارت حق براساس

  گردد؟ می تشکیل مرجعی چه نظر زیر »کشور کل بازرسی سازمان«  .1231

  .قضاییه ي قوه رییس

  است؟ مرجعی چه ي عهده بر ایران اسالمی جمهوري يسیما و صدا سازمان بر نظارت  .1232

  .اسالمی شوراي مجلس و قضاییه ي قوه رئیس و جمهور رئیس نمایندگان از مرکب شورایی

  گردد؟ می تشکیل »ملی امنیت عالی شوراي« منظور چه به  .1233

  .ملی حاکمیت و ارضی تمامیت و اسالمی انقالب از پاسداري و ملی منافع تأمین منظور به

  است؟ کسی چه »ملی امنیت عالی شوراي« رئیس  .1234

  .جمهور رئیس

  دارد؟ نام چه »ملی امنیت عالی شوراي« فرعی شوراهاي  .1235

  .کشور امنیت شوراي و دفاع شوراي
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  است؟ کسی چه ي عهده بر کشور امنیت شوراي و دفاع شوراي ریاست  .1236

  .شود می تعیین جمهور رئیس طرف از که است عالی شوراي اعضاي از یکی یا جمهور رئیس ي عهده بر

  است؟ اجرا قابل زمانی چه »ملی امنیت عالی شوراي« مصوبات  .1237

  .رهبري مقام ییدأت از پس

  ساختار جمهوري اسالمی ناختش

  چیست؟ »سازمان«  .1238

 3 نظـر  زیـر  و آمـده  وجود به عنوان همین با قانون موجب به که شود می گفته مشخص تشکیالتی واحد به«

  .»نماید می وظیفه انجام) قضاییه و مجریه مقننه،( قوه

  چیست؟ »موسسه«  .1239

  .»شود می گفته) موسسه( علمی، و تحقیقاتی – مطالعاتی هاي سازمان به«

  چیست؟ »مرکز«  .1240

 خانـه  وزارت یـا  سازمان یک پشتیبانی جهت در که خاصی سازمانی تشکل قالب در مشخص وظایفی تمرکز«

 انجـام  دار عهده مستقل یا وابسته صورت به فرهنگی و آموزشی مطالعاتی، تحقیقاتی، هاي فعالیت ي زمینه در

  .»باشد می خود خاص وظایف

  چیست؟ »بنیاد«  .1241

 اسـتفاده  با و گردد می تشکیل المنفعه عام و خیریه امور انجام منظور به که است مشخصی سازمانی ترکیب«

  .»شود می اداره مردم همیاري و دولتی هاي کمک از

  چیست؟ »صندوق«  .1242

 در خاصـی  محل یا گروه از وجوهی مستلزم و شده ایجاد قانون موجب به که است مستقلی سازمان تشکل«

 یـا  خانـه  وزارت یک به ستهواب سازمان صورت به...  و کارگشایی بازرگانی، اعتباري، مالی، اهداف تحقق جهت

  .»شود می اداره شرکت صورت به دولتی سازمان

  گویند؟ می »خصوصی سازمان« هایی سازمان چه به  .1243

 سـود  تحصـیل  و سـرمایه  انداختن کار به معموالً ها آن هدف و گردیده ایجاد مردم ي بوسیله ها سازمان این«

  .»باشد می

  چیست؟ »يشهردار«  .1244
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 بـا  معمـوالً  و شـده  تاسیس اهالی آسایش و رفاه به مربوط امور انجام منظور به که است مستقل يموسسه«

 داراي شـهرداري . دهنـد  مـی  انجـام  را شـهر  یـک  از خـاص  ي منطقه یا شهر به مربوط امور مردم، مشارکت

  .»دارد) شهرداري عوارض( نام به درآمدي و است اداري و مالی استقالل

  ؟چیست »اسالمی شوراي«  .1245

 امـور  سـایر  و آموزشـی  فرهنگـی،  بهداشـتی،  عمرانـی،  اقتصادي، اجتماعی، هاي برنامه سریع پیشبرد براي«

 نـام  به شورایی استان، شهر، بخش، شهرستان، روستا، هر ي اداره بر نظارت و مردم همکاري طریق از رفاهی

  .»گردد می تشکیل اسالمی شوراي

  ست؟چی »شهر شوراي« اصلی و اساسی وظایف  .1246

  .»باشد می شهر ي اداره ي درباره تصمیم اتخاذ«

  کیست؟ با »شهر شوراي« تصمیمات اجراي  .1247

  .»دارند مسئولیت) شهر شوراي( مقابل در که است شهرداري اداري دستگاه و شهردار با«

  گویند؟ می »انقالبی نهادهاي« هایی ارگان چه به  .1248

 مراجـع  تصـویب  بـا  ایـران  اسـالمی  انقـالب  از بعـد  دوران نیـاز  بـر  بنـا  کـه  گردد می اطالق هایی ارگان به«

  ).جمهوري ریاست – سازندگی جهاد:  مانند. (»است آمده وجود به گذاري قانون

  چیست؟ »دولتی شرکت«  .1249

 آن سـهام % 50 از بـیش  و شـود  ایجـاد  شرکت صورت به قانون موجب به که است مشخصی سازمانی واحد«

 زمـانی  تا شود ایجاد دولتی هاي شرکت گذاري سرمایه طریق از که تجاري شرکت ره. (باشد دولت به متعلق

  .»)شود می تلقی دولتی شرکت است، دولتی هاي شرکت به متعلق آن سهام% 50 که

  گویند؟ می »دولتی نیمه« هایی سازمان چه به  .1250

 سـیس تأ خصوصـی  بخـش  ي هوسـیل  به اغلب و دارند اقتصادي و تجاري ي جنبه بیشتر که هایی سازمان به«

 و کـرده  گذاري سرمایه ها سازمان این در خاص دالیلی به بنا دولت. (گویند می دولتی نیمه سازمان. گردد می

  .»)نماید  می نیز نظارت اعمال اش سرمایه حفظ ي انگیزه به

  است؟ استوار اصولی چه مبناي بر سازمان هر فعالیت  .1251

  )بودن قانونی( قانونمندي اصل -

  .مشروعیت -

  کنند؟ می فعالیت هایی سازمان چه ایران در حاضر حال در  .1252

   دولتی هاي سازمان -

  دولتی نیمه هاي سازمان -
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  خصوصی هاي سازمان -

  ها شهرداري – محلی هاي سازمان -

  شهر شوراهاي -

  .انقالبی نهادهاي -

  شود؟ می اطالق »دولتی سازمان« هایی سازمان چه به  .1253

 وجـود  به حاکمیت و تصدي اعمال خدمات، ارائه وظیفه، انجام براي دولت توسط که سازمانی دهايواح به«

  .»است دولت با سازمان این ي اداره. گویند می) دولتی سازمان( مشغولند، فعالیت به و آمده

  .ببرید نام را ایران در دولتی هاي سازمان مختلف هاي گونه  .1254

  خانه وزارت -

  سازمان -

  سسهمو -

  مرکز -

  بنیاد -

  صندوق -

  دولتی شرکت -

  چیست؟ »خانه وزارت«  .1255

 عهـده  بـر  را دولت وظایف از بخشی و گردیده ایجاد قانون موجب به که است دولت اجرایی ارگان باالترین«

  .»دارد

  .ببرید نام را مجریه ي قوه ارکان  .1256

  جمهور رئیس -

  وزرا -

  جمهوري ریاست نظر زیر هاي سازمان روساي -

  .کنید بیان را »جمهور رئیس« ي عمده وظایف از برخی  .1257

  کشور استخدامی و اداري امور و بودجه و برنامه امور مسئولیت -

  وزرا نصب و عزل -

  وزیر بدون هاي خانه وزارت براي سرپرست تعیین -

 همچنـین  و هـا  دولـت  ایرسـ  بـا  دولـت  قراردادهـاي  و هـا  نامـه  موافقـت  ها، نامه مقاوله ها، عهدنامه امضاي -

  اسالمی شوراي مجلس تصویب از پس المللی بین هایی پیمان

  ایران در خارجی سفراي ي استوارنامه پذیرش و خارج در ایران ايسفر ي استوارنامه امضاي -
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  .دولتی نشان اعطاي -

  معاصرتاریخ 

  چیست؟ »انتفاضه«  .1258

 بـه  کـه  کـرد  پیـدا  خـود  بـه  جدیـد  شـکل  فلسطین مردم مبارزات م، 1987 با مطابق ش. ه 1366 سال در

 و ظلـم  برابـر  در خودجـوش  مـردم،  سـوي  از که شودمی گفته قیامی به »انتفاضه«. است معروف »انتفاضه«

  .است معروف نیز »سنگ قیام« و »مساد« به »انتفاضه«. شود می آغاز ستم

  شد؟ زگشاییبا سالی چه در و تعطیل سالی چه در ها دانشگاه »فرهنگی انقالب« دنبال به  .1259

 هـا  دانشـگاه  سایر 1362 مهر در و پزشکی علوم هاي دانشکده 1361 اردیبهشت در ،)تعطیل( 1359 سال در

  .شد بازگشایی

  داشتند؟ سال چند وفات، هنگام) ره( خمینی امام  .1260

  .سال 87

  بود؟ کسی چه اسالمی انقالب پیروزي از بعد قضاییه قوه رئیس اولین  .1261

  .هشتیب دکتر هللا آیت

  بود؟ کسی چه اسالمی، انقالب پیروزي از بعد جمهور رئیس اولین  .1262

  .صدر بنی ابوالحسن

  بود؟ کسی چه اسالمی، انقالب پیروز از بعد جمهور رئیس دومین  .1263

  .رجایی محمدعلی

  بود؟ کسی چه اسالمی، انقالب پیروزي از بعد جمهور رئیس سومین  .1264

  .اي خامنه علی سید هللا آیت

  بود؟ کسی چه اسالمی، انقالب پیروزي از بعد جمهور رئیس چهارمین  .1265

  .رفسنجانی هاشمی اکبر علی هللا  آیت

  بود؟ کسی چه اسالمی، انقالب پیروزي از بعد جمهور رئیس پنجمین  .1266

  .خاتمی محمد سید االسالم حجه

  ؟شد کسی چه اسالمی، انقالب پیروزي از بعد جمهور رئیس ششمین  .1267

  نژاد احمدي محمود دکتر

  اند؟ بوده کسانی چه اسالمی انقالب پیروزي از بعد وزیر نخست آخرین و اولین  .1268

  .بازرگان مهندس: وزیر نخست اولین
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  .موسوي میرحسین: وزیر نخست آخرین

  کرد؟ گذاري پایه را »محرومین« جمعیت کسی چه حمایت با »چمران دکتر«  .1269

  .لبنان شیعیان رهبر »صدر موسی امام«

  داشت؟ وجود کشور در دولت چند ،1357 بهمن 22 تا 15 روزهاي در  .1270

  بازرگان دولت -2 بختیار دولت -1: دولت 2

  رفتند؟ کجا به 1357 بهمن 12 در کشور خاك به ورود از بعد) ره( خمینی امام  .1271

  .زهرا بهشت

  شد؟ ساخته کجا در و پادشاه مکدا زمان در »العماره شمس اخک«  .1272

   تهران در شاه ناصرالدین زمان در

  است؟ بوده زمانی چه ،کشور از خارج به دانشجو اعزام اولین  .1273

 در تحصـیل  بـراي  ایرانی دانشجویان از تن 7) میرزا باسع( فرمان به. ق. هـ 1230 سال در قاجار زمان رد«

  .»ندشد اعزام لندن به) تود دارسی لنلک( همراه به مختلف هاي رشته

  گفتند؟ می »تحدینم« کشورهایی چه به اول جهانی جنگ در  .1274

  .ایتالیا و مجارستان ،اتریش ،آلمان

  گفتند؟ می »تفقینم« کشورهایی چه به اول جهانی جنگ در  .1275

  فرانسه و انگلستان روسیه،

  چیست؟ »هسیا ابینهک«  .1276

 کـردن  زنـدانی  و دستگیري جمله از اش شده لاعما هاي خشونت سبب به طباطبایی ضیاءالدین یدس( کابینه

  .گشت معروف) سیاه ابینهک( به) مصدق محمد کترد( و )سمدر حسن سید(  چون هایی شخصیت

  داشت؟ ادامه سال چند »لجنگ هضتن«  .1277

  .ش. هـ 1300 مهر تا. ش. هـ 1293 خرداد از سال، 7

  بود؟ کسی چه »لجنگ هضتن« ررهب  .1278

  .نخا کوچک میرزا

 رضـا  به موقت حکومت سپردن و سلطنت از قاجاریه لعخ( طرح به مجلس نمایندگان از یک کدام  .1279

  ندادند؟ مثبت يأر )نخا

   در شـرکت  بـدون  نیـز  اي دهعـ ( زاده تقـی  حسـن  سـید  و آبادي دولت یحیی مدرس،هللا ا آیت ،مصدق دکتر

  ).کردند ترك را جلسه گیرييأر

  بود؟ چه سلطنت به نرسید از بعد شاه ضار اقدامات  .1289
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  .استبدادي حکومت ي شیوه -

  منظم ارتش ایجاد -

  ).شمال به نوبج( يسراسر آهن خط احداث -

  .عشایر اجباري اسکان -

  .حجاب کشف و ها لباس کردن شکل یک -

  کرد؟ می متصل هم به را بنادر کدام ،گردید احداث شاه ضار زمان در که سراسري آهن خط  .1290

  )یخمین ماما( رشاهپو بند ات ترکمن بندر از

 رمـز  و اروپاییان سریع هاي پیشرفت دلیل قاجار، زمان در همستشارالدول خان یوسف یرزام نظر به  .1291

   است؟ بوده چه آنان ترقی رشد

  قانون

 و بـدبختی  و عامـل  ،شـاه  اصـرالدین ن زمـان  و دینـی  بـزرگ  علماي از »آبادي نجم هادي یخش«  .1292

  دانست؟ می چه را ایران ماندگی عقب

  حکومت فاسد دستگاه

  چیست؟ »يصغر مهاجرت«  .1293

 حضـرت  مرقـد  در )یطباطبـای  هللا یـت ا( تصـمیم  پـی  در روحـانیون  از جمعی با همراه تهران مردم تحصن

  .گویند می »يصغر مهاجرت« را اجارق متوحک به اعتراض در عبدالعظیم

  دارد؟ نام هچ ایرانی »راماسونف« اولین  .1294

  .ناپلئون دربار به) شاه تحعلیف( ي فرستاده) افشار ارومی خان عسگر میرزا(

  چیست؟ »کبري هاجرتم«  .1295

 بـه  )یبهبهان هللا آیت و نوري هللا فضل شیخ هللا آیت ،طباطبایی هللا یتآ( حضور و حمایت با مردم مهاجرت

 بـه  دلیـل  همـین  به. بود) يرغص( قبلی مهاجرت از تر مهم مسافت و گستردگی نظر از که قاجار زمان در قم

  .شد معروف »يکبر هاجرتم«

  گویند؟ می »صغیر ستبدادا« اي دوره چه به  .1296

 جملـه  از افـراد  تبعیـد  و دستگیر و) قاجار شاه علی حمدم( نفرما به مجلس بستن توپ به از بعد ي دوره به

 یـرزا م(: ماننـد  سرسخت خواهانوطهمشر لتق و تهران از خارج به) بهبهانی هللا آیت( و) طباطبایی هللا یتآ(

 طـول  ماه 1 و الس 1( گرفت را مشروطیت جاي استبداد که) المتکین لکم( و )لاسرافی صور خان جهانگیر

  .گویند می »صغیر ستبدادا«) کشید

  چیست؟ »تمشروطی هضتن« ملموس و عملی دستاوردهاي  .1297
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  مشروطه به مطلقه سلطنت تبدیل -

   دولت هیئت تشکیل -

   ملی شوراي مجلس شکیلت -

  آزاد مطبوعات گسترش -

  اساسی قانون تدوین -

  احزاب و ها انجمن تشکیل -

  .اقتصادي تکاپوي -

  داشت؟ قرار کجا در »یشاهنشاه انکب« اصلی ي شعبه  .1298

  )خمینی امام یدانم( توپخانه میدان در

  چیست؟ در) تنباکو و توتون از استفاده تحریم( »وتنباک قیام« اهمیت  .1299

  .»دان دانسته مشروطیت انقالب ي طلیعه و ایرانیان بیداري سرآغاز را آن مورخان یشترب«

  دانند؟ می چه را مشروطیت انقالب ي طلیعه و ایرانیان بیداري سرآغاز مورخان، اغلب  .1300

  ).تنباکو و توتون از استفاده حریمت( وتنباک قیام

 را گذشـته  قـرن  ونیم یک در اسالمی انقالب هاي خیزش و ها نهضت محرك و گذار بنیان مورخان،  .1301

  ؟اند دانسته کسی چه

  اسدآبادي الدین جمال سید

  ؟داشت نام چه کرد منتشر »اسدآبادي الدین جمال سید« که اي نشریه  .1302

  .الوثقی عروه

  رسید؟ قتل به کسی چه توسط »قاجار شاه ناصرالدین«  .1303

  .کرمانی رضا میرزا

  داشت؟ سال چند رسید حکومت به که هنگامی »قاجار شاه لدینمظفرا«  .1304

  .سال 45

  است؟ معنی چه به لغت در »مشروطه« یا »مشروطیت«  .1305

  .است یزيچ براي »گذاشتن شرط« معناي به لغت در

  است؟ معنی چه به »مشروطه حکومت«  .1306

 قـانون ( باشـد  شـده  بینـی  پـیش  شرایطی کردن حکومت براي آن در که شود می گفته حکومت از نوعی به«

  .») وزیران هیئت و وزیر نخست مردم، نمایندگان از منتخب مجلس – اساسی

  کرد؟ حکومت ایران بر سال چند »قاجار شاه ناصرالدین«  .1307
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  .سال 50 به نزدیک

  شد؟ جدا ایران از »هرات« معاهده کدام امضاي پی در  .1308

  .انگلستان و ایران میان »پاریس ي معاهده«

  شد؟ انتخاب روسیه و ایران کشور دو بین مرز عنوان به »اترك رود« قرارداد کدام موجب به  .1309

  »آخال قرارداد«

  گرفت؟ شکل کشور کدام در »صنعتی انقالب«   .1310

  .انگلستان

  است؟ بوده چه اروپا اي قاره در صنعتی انقالب هاي جلوه ترین مهم  .1311

  .علمی هاي زمینه در پیشرفت -

  .صنایع در آالت ماشین کاربردن به -

  .ارتباطات و نقل و حمل ي توسعه -

  .اکتشافات و اختراعات گسترش -

  .نیرومند آتشین هاي سالح ساخت -

  کرد؟ منعقد ایران دولت با شوش، در باستانی آثار استخراج و حفاري بر مبنی قراردادي کسی چه  .1312

  ).شاه ناصرالدین( دوران اواخر در فرانسوي »فوا دیوال ژان«

 منتقـل  فرانسـه  بـه  و کشـف  شاه ناصرالدین سلطنت اواخر در که باستانی آثار »دیواالفوا مادام«  .1313

  است؟ کرده ذکر مقدار چه خود، ي سفرنامه در را گردید

  .صندوق 250

 زبـان  از اروپـا  اوضاع يدرباره هایی کتاب زبردست مترجمان تا داد فرمان بار اولین براي کسی چه  .1314

  کنند؟ ترجمه فارسی به اروپایی

  .قاجار میرزا عباس شاهزاده

  گردید؟ تاسیس کسی چه توسط سالی، چه در شاهنشاهی بانک  .1315

  .شد واگذار انگلیسی »روتر« به شاهنشاهی بانک تاسیس امتیاز ق. ه 1306 سال در

  است؟ معنی چه به »باش قزل«   .1316

 بـاش  قـزل  را هـا  آن طعنه به ایشان مخالفان. گذاشتند می سر بر قرمز یکاله صفوي اسماعیل شاه سربازان«

  .»ماند باقی ها آن بر نام این که نامیدند می) کاله سرخ سر، سرخ(

  دارد؟ شهرت »جویی جنگ و باکی بی« به ایران حاکمان از یک کدام  .1317

  .زند خان لطفعلی
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  کرد؟ حکومت سال چند »قاجار محمدخان آقا«  .1318

  .لسا 2

  شد؟ پیروز جهان در انقالبی چه »قاجاریه« رسیدن قدرت به با همزمان  .1319

  .فرانسه کبیر انقالب

  کرد؟ چه خود، تعهدات از یکی اجراي منظور به ناپلئون »کنشتاین فین« يعهدنامه امضاي درپی  .1320

 سـپاه  تعلـیم  بـراي  رانسـوي ف نظامی کارشناسان از اي عده همراه به را »گاردان ژنرال« نام به نظامی فردي«

  .»فرستاد ایران به ها راه از برداري نقشه و توپ ساختن ي شیوه آموزش و ایران

  است؟ شده اخذ ایرانی سردار کدام نام از »آذربایجان« نام  .1321

 حکومـت  بـود،  شـده  معـروف  »کوچـک  مـاد « به که منطقه آن بر اسکندر مرگ از پس که »آتروپات« نام از

  .داشت

  داشت؟ نام چه رسید، قتل به او فرمان به که »قاجار شاه محمد« الیق اعظم درص  .1322

  .فراهانی مقام قائم ابوالقاسم زامیر

  چیست؟ »القعر خط«  .1323

  .گویند می »القعر خط«. باشد می نیز آن وسط حد معموالً که را رود قسمت ترین  عمیق

  رسید؟ قتل به کسی چه دستور به و تاریخی چه در و کجا در »فراهانی مقام قائم«  .1324

  .قاجار محمدشاه دستور به ق. ه 1251 صفر 30 ،نگارستان باغ در

  گرفت؟ شکل تاریخی چه در کسی چه توسط »بابیه ي فرقه«  .1325

  .ق. ه 136 سال در» )شیرازي محمد علی سید( باب محمد علی سید« توسط

  شد؟ فتتاحا کجا در و تاریخی چه در »دارالفنون ي مدرسه«  .1326

  .تهران در ق. ه 1268 االول  ربیع 5 در

  رسید؟ قتل به کسی چه دستور به و تاریخی چه در و کجا در »امیرکبیر«  .1327

  ).قاجار شاه ناصرالدین( دستور به کاشان فین حمام در ق. ه 1268 االول ربیع 18 در

  شدند؟ اعزام یسپار به »دارالفنون  مدرسه« شاگردان از نفر 42 تاریخی چه در  .1328

  ق. ه 1275 محرم 6 در

  شد؟ ایجاد تاریخی چه در و کجا در ایران تلگرافی خط نخستین  .1329

 کرشـیش ( همکـاري  با و) شاه ناصرالدین( دستور به ق. ه 1276 تاریخ در زار، الله باغ و سلطانی عمارت بین

  ).اتریشی

  شد؟ منتشر تاریخی چه در »اتفاقیه وقایع روزنامه«  .1330
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 دارالخالفـه  اخبـار « نـام  با روزنامه این اول ي شماره ،)امیرکبیر( دستور به ق. ه 1267 الثانی ربیع 5 مورخ رد

  .کرد تغییر »ایران علیه دولت روزنامه« به آن نام 474 شماره از و گردید منتشر »تهران

  گردید؟ منتشر تاریخی چه در و کسی چه توسط »اخبار کاغذ روزنامه«  .1331

  ق. ه 1253 سال در) شیرازي صالح یرزام( توسط

 پادشـاه  کـدام  زمـان  در و کسـی  چـه  ریاست به و تاریخی هچ در »شهربانی« یا »نظمیه ياداره«  .1332

  گردید؟ تاسیس

  .شاه ناصرالدین زمان در) اتریشی دوفونت کنت( ریاست به ق. ه 1296 سال در

  مود؟ن صادر را »تنباکو و توتون تحریم« فتواي کسی چه  .1333

  .شیرازي حسن میرزا هللا آیت

  رسید؟ کامل استقالل به سالی چه در سوریه دولت  .1334

  .شمسی هجري 1325

  رسید؟ قتل به متعصب هندوي یک توسط تاریخی چه در هند استقالل رهبر »گاندي مهاتما«  .1335

  .شمسی هجري 1326 بهمن 6

  مد؟درآ متحد ملل سازمان عضویت به سالی چه در ایران  .1336

  . یشمس هجري 1324

  است؟ کسی چه ایران »دسپهب« اولین  .1337

  .احمدي امیر احمد سپهبد

  کردند؟ تاسیس را »ارشاد ي حسینیه« کسانی چه  .1338

  .میناچی ناصر و همایون محمد

  گذشت؟ در تاریخی چه در »تختی پهلوان هانج«  .1339

  1346 ماه دي 18

  چیست؟ »سیاه پتامبرس«  .1340

 سـپتامبر  کشـتار  بـه  فاجعـه  این). حسین ملک( دستور به اردن در فلسطینی 50000 از بیش فجیع کشتار

  .است معروف سیاه

  شد؟ اعالم ملی عزاي روز 3 دربار در ایرانی غیر شخصیت کدام درگذشت مناسبت به  .1341

  .مصر جمهور رییس »عبدالناصر جمال«

  بود؟ کسی چه »ارتش مشترك تادس ییسر« نایرا اسالمی انقالب پیروزي ابتداي در  .1342

  .قرنی سرلشگر
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  کرد؟ واگذار نهادي چه به را آمریکایی هاي گروگان ي درباره گیري تصمیم »)ره( خمینی ماما«  .1343

  .ملی شوراي مجلس

  شدند؟ آزاد روز چند از پس آمریکایی هاي گروگان  .1344

  .روز 444 از پس

 را ایـران  هـاي پـول  و نکند دخالت ایران داخلی امور در که کرد تعهد بیانیه کدام اساس بر آمریکا  .1345

  بازگرداند؟ بود، کرده مسدود کشور آن هاي بانک در که

  .الجزایر بیانیه اساس بر

  عمومیاطالعات مسائل روز و شناخت 

  دارد؟ نام چه جهان شهر ترین پرجمعیت  .1346

  .پاکستان در راچیک

  ببرید؟ نام را جهان هاي قاره  .1347

  آسیا -

  اروپا -

  افریقا -

  )شمالی – وبینج( امریکا -

  اقیانوسیه -

  دارد؟ نام چه جهان ي قاره ترین بزرگ  .1348

  .آسیا

  دارد؟ نام چه جهان کشور ترین بزرگ  .1349

  .روسیه

  دارد؟ نام چه جهان کشور ترین پرجمعیت  .1350

  .چین

  رسید؟ تصویب به سالی چه در کشوري تقسیمات قانون اولین  .1351

  .ش. ه 1286

  است؟ گردیده متصل اروپا و ترکیه آهن راه به طریقی چه از ایران آهن راه  .1352

  ).قطور لپ( و) رفخانهش( طریق از

  دارد؟ نام چه ،است جاري افغانستان و ایران در که رودي  .1353
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  .هریرود

  دارد؟ نام چه ایران ي جزیره ترین بزرگ  .1354

  .قشم

  چیست؟ »شنگن نطقهم«  .1355

 بـدون  نیز عضو کشورهاي سایر در مجازند عضو کشورهاي از یک هر) زایو( روادید دارندگان که اي منطقه به

 ياتحادیـه  عضـو  کشـور  20 حاضر حال در. گویندمی) شنگن نطقهم( نمایند تردد مجدد،) یزاو( دروادی اخذ

  .دهند می تشکیل را منطقه این اروپا

  است؟ کشورهایی چه شامل »سکاندیناويا« کشورهاي  .1356

  .نروژ -فنالند -سوئد

  دارد؟ نام چه ایران ي نقطه بلندترین  .1357

  .متر 5671: دریا سطح از ارتفاع - دماوند قله

  گویند؟ می یافته توسعه کشورهایی چه به  .1358

  .باشد می کشور 34 بر بالغ و بوده دالر هزار 10 از بیش) سرانه رآمدد( GDP داراي که کشورهایی به

  گفتند؟ می »سوم هانج« و »دوم هانج« ،»اول هانج« شورهاییک چه به اقتصادي لحاظ از سابقاً  .1359

 جهـان « شـرقی  اروپاي کشورهاي و چین ،روسیه ،»اول جهان« ژاپن و نیوزلند استرالیا، شمالی، آمریکاي به

  .گفتند می »سوم هانج« توسعه حال در کشورهاي سایر و »دوم

  دارد؟ نام چه جهان گنبد بلندترین  .1360

  .ایران در) نجانز( خدابنده شهر در سلطانیه گنبد

  دارد؟ نام چه جهان خشتی بناي ترین بزرگ  .1361

  .ایران در بم ارگ

  دارد؟ قرار کشور کدام در جهان کابین تله ترین بزرگ  .1362

  .تهران شهر ،ایران در »لتوچا کابین لهت«

  دارد؟ نام چه زرتشتیان عبادتگاه ترین قدیمی و ترین بزرگ  .1363

  .یزد شهر در »زدی ي آتشکده«

  دارد؟ قرار کجا در جهان آجري برج) ترین رفیع( بلندترین  .1364

  .ایران در کاووس گنبد در »وشمگیر بن قابوس رامگاهآ«

  ببرید؟ نام را کشور مختلف هاي شهر هاي سوغاتی از برخی  .1365
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 گلـیم  و رشف ،دستی نایعص گالب، خرما، خاویار، پسته، دارویی، عرقیات سوهان، گز، پشمک، زیره، ،زعفران

  ... و عقیق فیروزه، مروارید، آبگینه، و سفال ظروف ،خاتم ظروف ،مینیاتور و معرق تابلوهاي یلو،ز و

  است؟ مرجعی چه کشور آماري نظام مجري  .1366

  .ایران آمار مرکز

  د؟کن می مسکن و نفوس عمومی سرشماري به اقدام بار یک سال چند هر ،»ایران آمار رکزم«  .1367

  .بار یک سال 10 هر

 تشـکیل  کسـانی  چـه  را) ایـران  آمـار  رکـز م( مسکن و نفوس عمومی سرشماري مورد يجامعه  .1368

  دهند؟ می

 زمـان  در آنـان  معمـولی  اقامتگـاه  کـه  گروهـی  و اي موسسـه  سـاکن،  معمـولی  خانوارهـاي  ي همه عضايا«

 هـاي  هیئت اعضاي و کشور ساکن غیر یمعمول خانوارهاي تمامی اعضاي نیز و دارد قرار ایران در سرشماري

  .»آنان خانوار افراد و کشور از خارج هاي سفارتخانه و سیاسی

  است؟ یافته انتشار سالی چه در مسکن و نفوس عمومی سرشماري نتایج آخرین  .1369

  1385 سال اواخر در

  ؟اند گردیده محسوب »اسوادب« کسانی چه ،ایران آمار رکزم تعریف طبق  .1370

 رسـمی  مـدرك  خـواه  بنویسـند،  و بخواننـد  را اي سـاده  متن دیگري زبان هر یا فارسی به بتوانند که سانیک

  .اند گردیده محسوب »باسواد« باشند نداشته یا داشته

  چیست؟ ارک ،ایران آمار رکزم فتعری طبق  .1371

) نقـدي  غیـر  ایـ  قـدي ن( درآمـد  کسب منظور به که است )یبدن یا کريف( ياقتصاد هاي فعالیت از دسته نآ

  .باشد خدمت ارائه یا کاال تولید آن هدف و شود انجام

  است؟ نفر چند کشور کل جمعیت مسکن و نفوس عمومی سرشماري آخرین طبق  .1372

  نفر 70472846

 کشـور  جمعیت کل از درصدي چه مردان، و زنان مسکن و نفوس عمومی سرشماري آخرین طبق  .1373

  ؟اند داده تشکیل را

  %).88/50(  مردان –%) 12/49( زنان

  ؟اند داده تشکیل را کشور جمعیت ،خانوار چند مسکن و نفوس عمومی سرشماري آخرین طبق  .1374

  .خانوار 17495951 

 کـل  از درصدي چه ،ساله 14 تا 10 سنی هاي گروه مسکن و نفوس عمومی سرشماري آخرین طبق  .1375

  ؟اند داده تشکیل را کشور جمعیت
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08/25%  

 کل از درصدي چه ساله، 64 تا 15 سنی هاي گروه مسکن و نفوس عمومی سرشماري آخرین طبق  .1376

  ؟اند داده تشکیل را کشور جمعیت

72/69%  

 از درصـدي  چه بیشتر، و ساله 65 سنی هاي گروه مسکن و نفوس عمومی سرشماري آخرین طبق  .1377

  ؟اند داده تشکیل را کشور جمعیت کل

19/5%  

  است؟ چقدر نایرا کشور وسعت   .1378

  .مربع کیلومتر 1648195

  شود؟ می محسوب جهان کشور چندمین مساحت نظر از ایران  .1379

  .نجها کشور هفدهمین

  شود؟ می محسوب کشورهایی چه جزو و شده واقع آسیا قاره کدام در ایران  .1380

  .شود می محسوب خاورمیانه کشورهاي جزو ،آسیا غربی جنوب در

  هستند؟ کشورهایی چه ایران یشمال هاي همسایه  .1381

  .ارمنستان و آذربایجان جمهوري ترکمنستان، جمهوري

  هستند؟ کشورهایی چه ایران شرقی هاي همسایه  .1382

  .افغانستان و پاکستان

  هستند؟ کشورهایی چه ایران غربی هاي همسایه  .1383

  .عراق و ترکیه

  است؟ کیلومتر چند ایران زمینی مرز  .1384

  کیلومتر 6031

  است؟ کیلومتر چند ایران آبی مرز  .1385

  کیلومتر 2700

  ؟است رودي چه ایران رود ترین طوالنی  .1386

  .کارون رود

   دارد؟ نام چهایران  ي دریاچه ترین بزرگ  .1387

  .ارومیه ي دریاچه

  هستند؟ شهرهایی چه تهران از بعد ایران شهرهاي ترین پرجمعیت  .1388
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  .شیراز – تبریز -اصفهان -مشهد

  است؟ رودي چه ایران رانی کشتی قابل رود تنها  .1389

  .کارون رود

  است؟ کشوري چه جهان در گازي منابع ذخایر نظر از کشور اولین  .1390

  . روسیه

  شود؟ می محسوب جهان در کشور چندمین گازي منابع ذخایر نظر از ایران  .1391

  .جهان کشور دومین

  ؟است کشوري چه ،انجه در نفتی ذخایر داراي کشور اولین  .1392

  .نعربستا

  ؟است کشوري چه ،جهان در نفتی ذخایر داراي کشور دومین  .1393

  .ایران

  است؟ مقدار چه ایران نفت روزانه تولید  .1394

  .روز در بشکه میلیون 4 به نزدیک

  چیست؟ ایران کشور صنایع ترین عمده  .1395

  .غذایی و مکانیکی الکتریکی، ،يخودروساز نساجی، ،شیمیایی ،پتروشیمی و گاز و نفت صنایع

  چیست؟ ،است موجود ایران در که معادنی ترین مهم  .1396

  .نمک و ماسه و شن شیمیایی، معدنی ،فلزي هاي کانی و سنگ زغال

  چیست؟ ایران صادراتی محصول ترین مهم  .1397

  .پتروشیمی و نفتی هاي فرآورده و گاز نفت،

 نـام  را پتروشـیمی  و نفتـی  هـاي  فـرآورده  و گاز نفت، از پس ایران صادراتی محصوالت ترین مهم  .1398

  .ببرید

  .خاویار و پسته پوست، ،چرم ،پوشاك دستی، صنایع ،فرش ،غذایی محصوالت

  .ببرید نام را ایران وارداتی کاالهاي ترین مهم  .1399

  .پالستیکی مواد و معمولی فلزات ،سنگین آالت ماشین ،نقلیه وسایل ،شیمیایی محصوالت

  شوند؟ می محسوب اساسی کاالهایی چه ،اقتصاد شوراي مصوبات طبق  .1400

 هـاي  حامـل  و بـذر  و سـم  ،کود ،نباتی روغن و دارو ،خشک شیر شکر، و قند پنیر، شیر، برنج، گندم، گوشت،

  .انرژي

  است؟ رسیده تصویب به سالی چه در بهادار اوراق سبور قانون اولین  .1401
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  .ش.هـ 1345 سال

  کرد؟ آغاز را خود فعالیت سالی چه در رسماً تهران، بهادار اوراق بورس بازار  .1402

  .ش.ـه 1346 سال

  شد؟ ابالغ و تصویب بازنگري، مجدداً سالی چه در ایران بهادار اوراق بورس قانون  .1403

  .ش.ـه 1384 ماه دي

  است؟ مرجعی چه عهده بر مجریه، ي قوه در بازرسی و حسابرسی امر  .1404

  .ایران اسالمی جمهوري رسیحساب سازمان

  دهید؟ توضیح اختصار به را ایران اسالمی جمهوري دولت تشکیالت ساختار  .1405

  خانه وزارت) 1

  )دارد انتفاعی غیر اهیتم( دولتی، موسسه) 2

   اتمی انرژي سازمان مانند دارند ها خانه وزارت از مستقل وظایف:  مستقل -    

  .دارند الیتفع ها وزارتخانه کنار در: وابسته -

  )دارد انتفاعی اهیتم( دولتی شرکت) 3

 جمهوري هواپیمایی شرکت -نفت ملی شرکت مانند. است دولت به متعلق ها شرکت این سهام% 50 از بیش

  .ایران اسالمی

 باسـواد  کشـور  جمعیـت  کـل  از درصـد  چنـد  ،مسـکن  و نفوس عمومی سرشماري آخرین طبق  .1406

  هستند؟

61/84%  

  کنند؟ می فعالیت کشاورزي بخش در کشور، شاغالن کل زا درصد چند  .1407

27/22%  

  کنند؟ می فعالیت صنعت بخش در کشور، شاغالن کل از درصد چند  .1408

51/26%  

  کنند؟ می فعالیت تخدما بخش در کشور، شاغالن کل از درصد چند  .1409

73/48%  

  است؟ هشد تشکیل استان چند از ایران کشور ،کشوري تقسیمات اساس بر  .1410

  .استان 30

  باشد؟ می وزارتخانه کدام پوشش تحت روستا، و شهر تعاون مصرف سازمان  .1411

  .بازرگانی وزارت
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  باشد؟ می وزارتخانه کدام پوشش تحت رانی کشتی و بنادر سازمان  .1412

  .ترابري و راه وزارت

  است؟ مرجعی چه عهده بر قضاییه ي قوه در بازرسی و حسابرسی امر  .1413

  .رکشو کل بازرسی انسازم

  است؟ مرجعی چه عهده بر مقننه ي قوه در بازرسی و حسابرسی امر  .1414

  .محاسبات دیوان

  . کنید بیان اختصار به را ها خانه وزارت امور ي اداره مراتب سلسله  .1415

  وزارت حوزه -

  معاونت حوزه -

  مدیریت حوزه -

  ).سرپرستی تحت مجموعه یرز( واحدهاي سایر -

  چیست؟ »التف«  .1416

  .شوند می منتهی پست و ارتفاع کم هاي سرزمین به اطراف از شود می گفته وسیع و بلند هاي سرزمین به

  .ببرید نام را »آسیا هاي التف«  .1417

  .مغولستان فالت و تبت فالت ،ایران فالت ،آناتولی فالت:  شرق به غرب از

  است؟ کشورهایی چه شامل »نایرا التف«  .1418

  .پاکستان و افغانستان از بخشی و ایران

  دارد؟ قرار »آسیا التف« کدام در »اورست لهق«  .1419

  .»تبت فالت«

  چیست؟ »هلگج«  .1420

 منتهـی  دائمـی  هـاي  دریاچـه  یـا  دریا به و آمده وجود به رودها آبرفت از که است همواري و پست سرزمین

  .شود می

  است؟ هندسی شکل کدام شبیه »ایران التف«  .1421

  .لثمث

  است؟ منطقه کدام »نجها فتن« ي کننده تولید مناطق ترین مهم از یکی  .1422

  .»اورمیانهخ«

  سازد؟ می متصل یکدیگر به را آفریقا و اروپا آسیا، ي قاره 3 جهان، در منطقه کدام  .1423

  .خاورمیانه منطقه
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  شود؟ می اطالق جهان در منطقه کدام به »اورمیانهخ«   .1424

  .گویند می) خاورمیانه( آفریقا، در مصر کشور و آسیا غرب جنوب رهايکشو ي مجموعه هب

  دارد؟ قرار جهان منطقه کدام در »یرانا«  .1425

  خاورمیانه منطقه

  چیست؟ خاورمیانه ي منطقه در آمریکا خصوص به غربی استعماري کشورهاي نفوذ علت  .1426

  نفت ویژه به انرژي منابع غارت -

   اسالم دین فزونروزا گسترش از جلوگیري -

  .منطقه اقتصادي هاي بازار بر سلطه -

  دارد؟ وجود هوایی و آب ي احیهن چند ایران در  .1427

  .بیابانی نیمه و بیابانی -3 کوهستانی،معتدل  -2 ،خزريمعتدل  -1: هوایی و آب ناحیه هس

  دارد؟ قرار بیابانی نیمه و بیابانی ناحیه در یرانا از مقدار چه  .1428

  .و سومحدود د 

  چیست؟ »جلیخ«   .1429

  .گویند می »لیجخ« را خشکی در دریا آب یشرويپ

  چیست؟ »روخ«   .1430

  .نامند می »ورخ« را کوچک محلی هاي خلیج

  .ببرید نام را فارس خلیج در ایران به متعلق هاي جزیره  .1431

  ...).و سیري خارك، ،الوان هرمز، ،کوچک تنب بزرگ، تنب ابوموسی، قشم، یش،ک(

  است؟ بوده بیگانگان توجه مورد همواره ،»فارس لیجخ« لدلی چه به  .1432

 دلیـل  به همچنین و شود می شناخته جهان غرب و شرق بین ارتباطی هاي راه یا تجاري مرکز عنوان به زیرا

  .نآ در گاز و نفت ارزش با منابع

  دارد؟ راه اقیانوس کدام هب »نعما دریاي«  .1433

  .هند اقیانوس

  شوند؟ می متصل یکدیگر به چگونه »فارس لیجخ« و »نعما دریاي«  .1434

  .هرمز ي تنگه بوسیله

  دارد؟ قرار کجا در »ساوه دس«  .1435

  .مرکزي استان در

  دارد؟ جمعیت نفر میلیون چند »تهران ستانا«  .1436
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  .نفر میلیون 13

  دارد؟ جمعیت نفر میلیون چند »نتهرا هرش«  .1437

  .نفر میلیون 8

  است؟ نقاط کدام در ایران نفتی بعمنا  .1438

  .كخار ي جزیره و قم استان ،کرمانشاه استان ایالم، استان خوزستان، ستانا

  دارد؟ قرار نقاط کدام در یرانا گازي منابع  .1439

  .بوشهر استان و خوزستان استان رضوي، خراسان استان ،هرمزگان ستانا

  دارد؟ قرار نقاط کدام در یرانا گاز و نفت پاالیشگاه  .1440

 اصـفهان،  اسـتان  کرمانشـاه،  اسـتان  مرکـزي،  استان رضوي، خراسان استان تهران، استان شرقی، ذربایجانآ

  .خوزستان استان فارس، استان

  د؟ندار قرار یرانا نقاط کدام در فوالد تولید و آهن ذوب هاي کارخانه  .1441

  ).وزستانخ( وازاه فوالد و) نصفهاا( مبارکه فوالد مجتمع ،)صفهانا( نآه وبذ

   دارد؟ نام چه عراق و ایران مرزي ودر  .1442

  رود اروند

  دارد؟ نام چه افغانستان و ایران مرزي ودر  .1443

  هیرمند رود

  دارد؟ نام چه رودخانه آب بستر نقطه ترین عمیق وسط خط  .1444

  تالوگ خط

  چیست؟ »متحد ملل ازمانس« تاسیس از هدف  .1445

  .جهان کشورهاي میان اتحاد رقراريب و متقابل امور هماهنگی

1446.  »UN« است؟ سازمانی چه اختصاري عالمت  

  متحد ملل سازمان

  شوند؟ می تقسیم دسته چند به ،متحد ملل ازمانس اعضاي ،تاریخی لحاظ از  .1447

  .دسته 2

  .مؤسس یا اصلی اعضاي )1

  .جدید اعضاي )2

   بودند؟ دمتح ملل ازمانس مؤسسین کشور چند  .1448

  .ایران جمله از کشور 51
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  .ببرید نام را دمتح ملل ازمانس اصلی ارکان  .1449

  .تامنی شوراي) 1

  .یعموم مجمع) 2

  .یاجتماع و اقتصادي شوراي) 3

  .دادگستري المللی بین دیوان) 4

  .هدبیرخان) 5

  .قیمومت شوراي) 6

  چیست؟ »امنیت شوراي« اساسی مسئولیت  .1450

   است امنیت شوراي عهده بر ،المللی بین امنیت و صلح حفظ

  شوند؟ می تقسیم دسته چند هب »تامنی شوراي« اعضاي  .1451

  . دائم غیر اعضاي -2 دائم اعضاي -1:  دسته 2

  است؟ گردیده تشکیل عضو چند از »امنیت شوراي«  .1452

  .)مدائ غیر عضو 10 و دائم عضو 5(  عضو 15 از

  ؟باشند می »تامنی شوراي« دائم اعضاي کشورهایی چه  .1453

  .آمریکا متحده ایاالت -

  .چین خلق جمهوري -

  .انگلستان -

  .فرانسه -

  .روسیه -

  دارند؟ »وتو قح« متحد، ملل سازمان امنیت ورايش در کشورهایی چه  .1454

   روسیه – فرانسه -انگلستان -امریکا – چین ) :تامنی شوراي( دائم اعضاي

  است؟ صورت چه به منیتا ورايش دائم عضايا »یجغرافیای تقسیم«   .1455

  )عضو 5(  آفریقایی -آسیایی هاي دولت -

  ) عضو 2(  التین آمریکاي هاي دولت -

  )عضو 1(  شرقی اروپاي هاي دولت -

  )عضو 1 ( یغرب اروپاي هاي دولت -

  )عضو 1(  ها دولت سایر و اقیانوسیه -

  است؟ معنی چه به »توو«  .1456
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 ،دهد منفی راي دائم عضو یک حتی اگر امنیت ورايش در کار یینآ جز مسائل سایر به مربوط تصمیمات رد

   .گویند »وتو« یعمل چنین به. شود نمی گرفته مورد آن در تصمیمی

  است؟ چگونه امنیت ورايش گیري راي ي نحوه  .1457

..) . ،شـورا  روسـاي  انتخاب شورا، جلسات: (مانند »کار آیین به مربوط سایلم« در تصمیمات: عددي اکثریت

. شـود مـی  اتخـاذ  مثبـت  راي 9 اکثریـت  بـا  )مدائ غیر و ائمد( دهنده راي عضویت نوع گرفتن نظر در بدون

  .باشد دائم غیر عضو 9 مثبت راي با تواند می

 ،قهـري  و احتیـاطی  قـدامات ا( دماننـ  »کـار  آیـین  جـز  به مسایل رسای« به مربوط تصمیمات: کیفی اکثریت

 اعضـاي  از یک هیچ که طوري به اعضا تعداد 15/9 با...)  سازمان، ضوع یک اخراج و تعلیق به مربوط قرراتم

 دهـد،  منفـی  راي دائـم  عضـو  یـک  اگـر  تـی ح. (دشومی اتخاذ باشند، نداده منفی راي )تامنی ورايش( دائم

  )شود نمی گرفته تصمیمی

  کند؟ می عمل خود اصلی وظایف به چگونه »امنیت ورايش«  .1458

 بـه  را المللـی  بـین  امنیـت  و صلح دارد احتمال که اختالفاتی حل در( آمیز متمسال ي مداخله: اول ي طریقه

  ).اختالفات حل وسایل نمودن فراهم یا و بیاندازد خطر

  ).اول ي طریقه شکست از پس( کننده اجبار هاي روش اتخاذ یا و آمیز قهر مداخله: دوم طریقه

  دهند؟ ارجاع »تامنی ورايش« به را المللی بین اختالفات توانند می مقاماتی چه  .1459

  . سازمان عضو کشورهاي -

  .سازمان عضو غیر کشورهاي -

  .عمومی مجمع -

  .سازمان کل دبیر -

  گیرد؟ می قهري یا تنبیهی هاي روش از استفاده به تصمیم امنیت شوراي یصورت چه در  .1460

 هـاي  روش از اسـتفاده  بـه  صـمیم ت ،)تجاوزکارانـه  قداما( یا) صلح قضن( ،)صلح علیه هدیدت( زاحرا صورت رد

  .گیرد می قهري یا و تنبیهی

  درآمد؟ امنیت ورايش دائم غیر عضویت به سالی چه در بار نخستین براي ایران  .1461

  م 1955-56 هاي سال در ساله 2 ي دوره یک رد

  دارد؟ نام چه »متحد ملل ازمانس« قضایی اصلی رکن  .1462

   دادگستري المللی بین دیوان

  است؟ اجالس نوع چند داراي ملل سازمان عمومی جمعم  .1463

  ).کند می کار به عشرو سال هر سپتامبر شنبه سه سومین رد( يعاد اجالس -1: نوع 3 
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  ).شود می برگزار سازمان اعضاي یا امنیت شوراي درخواست هب( هویژ اجالس -2

  ).شود یم تشکیل مجمع، )VA377( ي قطعنامه تعقیب در(  اضطراري ویژه اجالس -3

 نـام  چـه  شود می چاپ مجمع هاي زبان به ملل ازمانس عمومی مجمع اجالس هنگام که اي روزنامه  .1464

  دارد؟

  .»متحد ملل وزنامهر«

  کرد؟ کار به آغاز تاریخی چه در رسماً »دادگستري المللی بین یواند«  .1465

  .م 1946 آوریل 18 در

  است؟ شده تشکیل نیکسا چه از »دادگستري المللی بین یواند«  .1466

 ملل سازمان طرف از که هاآن ملیت به توجه بدون مستقل، حقوقدان یا قاضی 15 از مرکب قاضی هیئت کی

  .شوند می انتخاب )یعموم مجمع و امنیت ورايش( متحد

  است؟ داشته دیوان این نزد دعوي چند ایران ،يدادگستر المللی بین یواند تاسیس ابتداي از  .1467

  :دعوي 4

  ).ایران علیه نگلستانا( انگلیس و ایران نفت شرکت قضیه )1

  .ایران اسالمی جمهوري علیه آمریکا متحده ایاالت کنسولی و سیاسی کارکنان قضیه )2

 متحـده  ایـاالت  علیـه  ایـران  اسالمی مهوريج( »ایران ایرباس هواپیمایی رنگونیس« هوایی حادثه قضیه )3

  ).امریکا

  ).آمریکا متحده ایاالت علیه ایران اسالمی هوريمج( نفتی سکوهاي ي قضیه )4

  است؟ عضو چند داراي لمل ازمانس اجتماعی و اقتصادي شوراي  .1468

  .عضو 54

  کیست؟ لمل ازمانس مقام ترین عالی  .1469

  .کل دبیر

  کیست؟ عهده بر ملل سازمان ي دبیرخانه تریاس  .1470

  .ملل سازمان کل دبیر

  شود؟ می منصوب مقام این به سال چند مدت هب »لمل سازمان کل دبیر«  .1471

  .است تمدید قابل که سال 5 مدت به

  بود؟ کسی چه »ملل سازمان کل دبیر« اولین  .1472

  .نروژ از )م 1953 آوریل تا م 1946 وریهف( یل تریگوه

  دارد؟ نام چه »ملل سازمان کل دبیر« دومین  .1473
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  .سوئد از )م 1961 سپتامبر تا م 1953 وریلآ( دشول هامر دگ

  بود؟ کسی چه »ملل سازمان کل دبیر« سومین  .1474

   برمه از )م 1972 ژانویه تا 1961 پتامبرس( انتت. وا

  بود؟ کسی چه »ملل سازمان کل دبیر« نچهارمی  .1475

  .اتریش تبعه )م 1982 ژانویه تا م 1972 انویهژ( موالدهای کورت

  د؟بو کسی چه »ملل سازمان کل دبیر« نپنجمی  .1476

  .پرو تبعه )م 1991 دسامبر تا م 1982 انویهژ( رپرزدکوئیا خاویر

  بود؟ کسی چه »ملل سازمان کل دبیر« نششمی  .1477

  .مصر تبعه )م 1996 دسامبر تا م 1992 انویهژ( غالی پطروس پطروس

  بود؟ کسی چه »ملل سازمان کل دبیر« هفتمین  .1478

  . غنا بعهت )م 2006 دسامبر تا م 1997 انویهژ( انان کوفی

  بود؟ کسی چه »ملل سازمان کل دبیر« نهشتمی  .1479

  .یجنوب کره تبعه )م 2011 دسامبر تا م 2007 انویهژ( مون کی بان

  چیست؟ امنیت شوراي فرعی کنر ترین مهم  .1480

  »صالح حفظ ملیاتع«

  نمایند؟ عمل هایی راه چه از توانند می ملل، سازمان صلح افظح نیروهاي  .1481

  .شگزار تدوین و یابی قتحقی) 1

  .تنظار) 2

  .سرپرستی و مباشرت) 3

  .متخاصم نیروهاي جداسازي) 4

  .قانون و نظم حفظ در کمک) 5

  .صلح برقراري) 6

  است؟ شده انجام »صلح حفظ ملیاتع« چند ،2008 ژانویه تا متحد ملل ازمانس تاسیس آغاز از  .1482

  .عملیات 63

  درآمد؟ »I.C.A.O ویکائا« کشوري هواپیمایی المللی بین ازمانس عضویت به سالی چه در ایران  .1483

  .ش. ه 1327 ماه خرداد اول در

  درآمد؟ »F.A.O ائوف« يکشاورز و بار و خوار سازمان عضویت به سالی چه در ایران  .1484

  ش. هـ 1326 سال در
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  آمد؟ در »W.H.O« تبهداش جهانی سازمان عضویت به سالی چه در ایران  .1485

  .ش. ه 1325 آذرماه مدو در

  درآمد؟» U.N.E.S.C.O« ویونسک عضویت به سالی چه در ایران دولت  .1486

  .ش.هـ 1327 تیرماه پانزدهم در

  ؟گیرد می صورت طریقی چه از ونسکوی با ایران همکاري  .1487

  .»یونسکو ملی کمیسیون« طریق از

  ؟درآمد »I.M.F لپو المللی بین ندوقص« تعضوی به سالی چه در ایران دولت  .1488

 میلیـون  25 معـادل  سـهامی  بـا . ش.ـهـ  1324 ماه دي 6 مصوب قانون موجب به و م 1945 دسامبر 29 رد

  .پذیرد می را صندوق عضویت رسماً دالر،

  ؟شد »W.B.G جهانی انکب« عضو رسماً اي،سرمایه چه با و تاریخی چه در ایران دولت  .1489

  .دالر میلیون 24 معادل اي یهسرما با 1324 ماه دي 6 قانون موجب هب

 -متحـد  ملـل  صـنعتی  توسعه ازمانس« عضویت به تاریخی چه در رسماً ایران اسالمی جمهوري  .1490

  آمد؟ در »یونیدو

  .ش.هـ 1366 سال در

  .ببرید نام ار »یاتم انرژي المللی بین ژانسآ« ارکان  .1491

  عمومی کنفرانس) 1

  احکام شوراي) 2

   دبیرخانه) 3

  دارد؟ نام چه آن ي گیرنده تصمیم مرجع و »اتمی انرژي المللی بین آژانس« رکن ترین یعال  .1492

  .عمومی کنفرانس

  است؟ شده گذاري نام »بشر حقوق وزر« روزي چه  .1493

  .دسامبر 9

  است؟ شده گذاري نام »ممعل جهانی وزر« روزي چه  .1494

  .اکتبر 15

  ست؟ شده گذاري نام »فلسطین ممرد با همبستگی المللی بین روز« روزي چه  .1495

  .نوامبر 29

  است؟ يزرو چه »حصل المللی بین وزر«   .1496

  .سپتامبر 21
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  شد؟ گذاري امن »اه تمدن گفتگوي الس« متحد ملل سازمان طرف از سالی چه  .1497

  .م 2001 سال

  کجاست؟ »پول المللی بین ندوقص« مقر  .1498

  )ژنو( سوئیس

  دارد؟ قرار کشور کدام در »یاتم انرژي المللی بین آژانس« مقر  .1499

  ).وین( اتریش

 را تهـران  دانشـگاه  در ايهسـته  تحقیقات مرکز ایجاد فرمان تاریخی چه در »پهلوي رضا محمد«  .1500

  کرد؟ صادر

  .م 1957

  نمود؟ امضاء را »NPT اي هسته ي اشاعه دمع« ي معاهده تاریخی چه در ایران  .1501

  .رساند تصویب به سال همان فوریه 2 در را آن متعاقباً و امضا م 1968 ژوئیه اول در

 توسـط  اتمـی  نیروگـاه  2 سـاخت  خصوص در آمریکا و ایران موقت ي نامه موافقت تاریخی چه در  .1502

  رسید؟ امضا به ایران در آمریکا

  .م 1974 ژوئن در

   داد؟ انصراف »بوشهر اتمی یروگاهن« ساخت ادامه از لمانآ سزیمن شرکت تاریخی چه در  .1503

  .م 1993 دسامبر 13 در

 ایـن  از مقـدار  چـه  »بوشهر اتمی یروگاهن« ساخت ادامه از آلمان سزیمن شرکت انصراف زمان در  .1504

  بود؟ شده تکمیل نیروگاه

80%  

  گرفت؟ عهده بر را »بوشهر اتمی یروگاهن« ساخت ادامه لمانآ زیمنس شرکت از بعد کشور کدام  .1505

   روسیه

  کردند؟ کار به آغاز »بوشهر اتمی یروگاهن« در روسیه کارشناسان تاریخی هچ در  .1506

  .م 2003 سپتامبر 22

  کرد؟ آغاز را »طنزن« در اورانیوم سازي غنی تاریخی چه در یرانا  .1507

  .م 2006 ژانویه 10

 شـوراي  به را ایران اي هسته ي پرونده تاریخی چه در اتمی انرژي المللی بین ژانسآ ماحکا ورايش  .1508

  داد؟ ارجاع امنیت

  .م 2006 مارس 8
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 را پیشـنهادي  تشویقی ي بسته امنیت ورايش دائم اعضاي طرف از »اویرسوالناخ« تاریخی چه در  .1509

  داد؟ ارائه ایران به »اورانیوم سازي غنی علیقت« جهت

  .م 2006 ژوئن 6 در

 رسـیده  تصـویب  به تاریخی چه در و است چیزي چه خصوص در امنیت ورايش 1696 ي قطعنامه  .1510

  است؟

 در قطعنامـه  ایـن . دهد خاتمه اورانیوم سازي نیغ به که خواهد می ایران از) امنیت ورايش( قطعنامه این در

  .رسید تصویب به م 2006 ژوئیه 31 مورخ

  است؟ چیزي چه خصوص در امنیت ورايش 1737 قطعنامه  .1511

  .ایران علیه هایی تحریم خصوص در

 تصـویب  بـه  تاریخی چه در ایران علیه جدید هاي تحریم بر مبنی امنیت شوراي 1747 ي امهقطعن  .1512

  رسید؟

  .م 2007 مارس 24

 در اورانیـوم  سـازي  نیغ اعالم نطنز، در )رجمهو ییسر( نژاد احمدي محمود دکتر تاریخی چه در  .1513

  نمود؟ را یصنعت سطح در ایران

  .م 2007 آوریل 19

  ؟کیست تولّد با مصادف »توحد فتهه«  .1514

ــد فتـــهه«   را االول ربیع 17 تا االول ربیع 12 از:  است ذکر به الزم ،)ص( اکرم رسول حضرت تولّد » توحـ

 پیـامبر  کـه  اسـت  معتقد شیعه و شده متولّد االول ربیع 12 در) ص( پیامبر که معتقدند سنّت اهل .نامند می

) االول ربیـع  17 تـا  االول ربیـع  12 از( را هفتـه  این خاطر همین به ،است شده متولّد االول ربیع 17 در) ص(

   .نامند می »توحد فتهه«

  : »موسیالیسس«  .1515

 سـاختن  سـهیم  و معـدود  عـده  دست در سرمایه تمرکز از جلوگیري و ثروت تعدیل مرام یعنی سوسیالیسم

 دولـت  مالکیـت  و جامعه بودن جمعی به اعتقاد یعنی سوسیالیسم:  دیگر عبارت به اجتماعی منافع در مردم

   تولید وسایل به

  : »ماسیونالیسن«  .1516

 عبـارت  بـه  .تاسـ  پرسـتی  وطن و گرایی ملی واقع در و شود می داده اصالت ملت به آن در که است مکتبی

   دیگر ملل به خودي ملت برتري به اعتقاد – پرستی ملیت یعنی ناسیونالیسم:  دیگر

  ؟آمد بوجود کشور کدام در ناسیونالیسم بار اولین  .1517
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   فرانسه

  ؟بودند کشورهایی چه ناسیونالیسم گذاران بنیان و داران پرچم  .1518

 ایتالیـا  –) یسـمارك ب( آلمـان  –) مبِنتـام  رمـی جِ( انگلـیس  – )نفرسـ جِ( امریکـا  – )وهوگـ  یکتورو( فرانسه

  )اریبالديگ(

  : »مئودالیسف«  .1519

:  دیگـر  عبـارت  بـه  .سـازند  مـی  محـروم  حقـوقی  هر از را خود رعایاي که گویند را اشراف و مالکان حکومت

   الطوایفی ملوك – رعایا بر مالکیت حکومت یعنی ،فئودالیسم

  : »ماپیتالیسک«  .1520

 و کارخانجـات  کـه  طـوري  بـه  شخصـی  بزرگ هاي مالکیت وجود از است عبارت داري سرمایه یا کاپیتالیسم

 یعنـی  کاپیتالیسـم : دیگر عبارت به .دکنن استثمار را کارگران و باشند داشته خود اختیار در را کشور معادن

   داران سرمایه دست در قدرت وجود و داري سرمایه به اعتقاد

  : »منترناسیونالیسا«  .1521

   جهان هاي ملت بین معاضدت و همکاري به اعتقاد

  : »منارشیسآ«  .1522

   حکومت نداشتن – جامعه در حکومت وجود عدم به اعتقاد – طلبی آشوب – خواهی ومرج هرج

  : »مآلیس یدها«  .1523

   بودن پرستی خیال تابع

  : »يورژوازب«  .1524

   ثروتمند طبقه حکومت – داري سرمایه

  : »کولیتیپ«  .1525

   اندیشیدن تدبیر – سیاست علم

  : »موتالیتاریونیست«  .1526

   افراد زندگی شئون کلیه در دخالت و جمعی حکومت به اعتقاد

  : »یموکراسد«  .1527

  .دباش جامعه مردم نمایندگان دست در اختیارات که حکومتی – مردم بر مردم حکومت – خواهی آزادي

  : »مئالیسر«  .1528

   گرایی واقع

  : »سنسانر«  .1529
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   ادبی و علمی حیات تجدید و نهضت – نوزایش

  ؟چیست رنسانس دوره هاي ویژگی  .1530

  .دبو) وسیالیسمس( سوسیالیزم و لیبرالیسم ،اومانیسم مکتب آمدن وجود به

  : »مومانیسا«  .1531

 واگـذار  انسـان  بـه  خـدا  نقـش  و شـود  می داده انسان به اصالت اومانیسم در – مداري انسان یعنی اومانیسم

   .شود می

  : »میبرالیسل«  .1532

   جامعه در ها انسان آزادي اصل به اعتقاد – طلبی آزادي فلسفه

  : »کپولیتی ئوژ«  .1533

   ها قدرت و زیست محیط و جغرافیا علم بین رابطه

  : »ناپیتوالسیوک«  .1534

   کشور یک در خارجی دول نمایندگان از برخی به برائت و کنسولی حق دادن

  : »ننوانسیوک«  .1535

   سیاسی و اقتصادي امور در کشورها بین نامه موافقت

  : »ننفدراسیوک«  .1536

  کشورها داخلی استقالل حفظ با واحد صورت به آن اداره و کشور چند اتحادیه

  : »نراگسیوف«  .1537

   حزبی صورت به فکر هم گروهی

  : »مکوالریسس«  .1538

 نفـوذ  کـاهش  فرایند به که است شدن دنیوي همان سکوالریسم – آن غیر رد و دنیوي امور اصالت به اعتقاد

 آن اجتمـاعی  نهادهـاي  تثبیـت  و تدوین در که اي جامعه – دینی غیر جامعه یعنی سکوالر .ددار اشاره دین

   .کند نمی ایفا را نقشی هیچ دین

  : »اودتک«  .1539

    دیگر اي عده توسط قدرت گرفتن دست به و رژیم ناگهانی تغییر

  :    »رفراندوم«  .1540

  آراء اکثریت به یابی دست براي عمومی آراء به مراجعه

 




