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  2 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  »شرعی احکام«

  ؟چیست شرعی حکم -1

  .است انسانها معنوي و مادي زندگی به بخشیدن سامان براي متعال خداي از صادره قانونگذاري:  جواب

  ؟چیست احکام در تقلید -2

  . است مجتهد دستور به کردن عمل:  جواب

  ؟کند تقلید باید کسی چه -3

  .دکن تقلید باید) مقلّد( طامحت نه و است مجتهد نه که کسی:  جواب

  ؟کرد تقلید باید کسی چه از -4

 حـریص  که کرد قلیدت یعهش ،اقلع ،الغب ،مرد که مجتهدي یعنی نمود تقلید باید الشرائط جامع مجتهد از:  جواب

 ؛باشـد  عادل و ندهز ،زاده اللح ،امامی دوازده حکم فهمیدن در عنیی ،باشد اعلم دیگر هاي مجتهد از و نباشد دنیا به

  .دباش داناتر و استادتر خود زمان مجتهدین تمام از تخدا مجتهدي از باید واجب احتیاط بر بنا نیز و

  ؟نمود تقلید باید چیز چه در -5

  . است دین احکام مورد در تنها تقلید یعنی نمود، تقلید فقهی فرعی احکام در باید فقط:  جواب

  ؟چیست حکمش دارد احتیاج آن به غالباً انسان که مسائلی -6

  .دبگیر یاد که است واجب:  جواب

  دارد؟ حکمی چه او قضاوت بیند نمی فتوا الشرایط جامع و عادل مجتهد را خود که کسی -7

  .تاس حرام:  جواب

  ؟شود می تقسیم قسم چند بر احکام -8

  قسم 5:  جواب

 عبـارت  اجـب و ،خالصـه  طور هب. تاس گناه آن ترك و داد انجام را آن باید حتماً که است حکمی:  واجب – 1

  .هروز و نماز وجوب مثل نیست جایز آن ترك که آنچه از است

 و انسـان  خود صالح و خدا رضاي موجب و است بهتر و پسندیده آن دادن انجام که است کاري:  مستحب -2

 دارد برتـري  آن فعل که آنچه از است عبارت) مندوب( مستحب خالصه طورب. شود می آخرتی ثواب موجب

  کردن سالم مثل

 خالصـه  بطـور . شـود  می آخرتی عذاب موجب و گناه آن انجام و داد انجام را آن نباید که است کاري: حرام -3

  گفتن دروغ و خوردن شراب ثلم. تنیس جایز آن فعل که آنچه از است عبارت حرام
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 کـروه م ،خالصـه  طـور  به. ردندا آخرتی عذاب آن آوردن جا به و است بهتر آن ترك که است کاري:  مکروه -4

 مهریـه  اگـر  و باشـد  عکـس  کـه  مکـانی  در خواندن نماز مثل دارد برتري آن ترك که آنچه از است عبارت

  .تاس مکروه باشد السنه مهر از بیشتر

 بـه . دارد انسـان  اراده و میـل  به بستگی و باشد مساوي دین نظر از آن ترك و دادن انجام که کاري:  مباح -5

 و خـوردن  مثـل  اسـت  برابـر  و جـایز  آن تـرك  یـا  فعل که آنچه از است عبارت) اباحه( باحم ،خالصه طور

  آشامیدن

  ؟چیست کفایی واجب و عینی واجب -9

 از وجـوب  دهند انجام را آن بعضی اگر و شده خواسته لزاماًا ،مکلّفین همه از که است واجبی عینی واجب:  جواب

 از وجـوب  دهند انجام را آن بعضی اگر که است اجبیو ،کفایی واجب وزهر و نماز ثلم ،شود نمی ساقط دیگران گردن

  دفن و کفن مثل ،شود می ساقط دیگران

  ؟شناخت را اعلم و مجتهد توان می راه چه از -10

  : شناخت را اعلم و مجتهد توان می راه سه از:  جواب

  .دکن یقین انسان خود -1

 عـالم  نفر دو که آن شرط به کنند تصدیق دهند تشخیص را علما و مجتهد توانند می که عادل عالم نفر دو -2

  .دنکنن مخالفت آنها گفته با عادل

  .دگرد حاصل اطمینان دهند تشخیص را اعلم و مجتهد توانند می که علم اهل گفته از -3

  ؟چیست فتوي -11

 اصـطالحاً  مجتهـد  بیـان  این هب ،دارد احتیاط از خالی و قطعی نظري شرعی مسائل بیان در مجتهد گاهی:  جواب

 کنـد  حکـم  مجتهد مثالً کند بیان کلی طور به را حکم مجتهد که است آن فتوي ،دیگر عبارت هب. گویند می »يفتو«

  .تاس باطل او مستحبی روزه دارد واجب روزه که کسی

   آورد؟ دست به را مجتهد دستور یعنی فتوي توان می راه چه از -12

  : است ممکن زیر راه چهار از مجتهد دستور نییع ،فتوي آوردن دست به:  جواب

  مجتهد خود از شنیدن -1

  .دکنن نقل را مجتهد فتواي که عادل نفر دو از شنیدن -2

  .تاس راستگو و اطمینان مورد که کسی از شنیدن -3

  .دباش داشته اطمینان رساله آن درستی به انسان که صورتی در مجتهد رساله در دیدن -4

  ؟چیست بواج احتیاط -13 
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 را مکلّـف  وظیفـه  ابتدا از بلکه کند نمی ابراز قطعی نظر و دهد نمی فتوا شرعی حکم بیان در مجتهد گاهی:  جواب

 پیـدا  را آن انسـان  که مالی مثل. گویند می »واجب حتیاطا« اصطالحاً احتیاط این هب ،کند می بیان احتیاط صورت به

 طـرف  از کـه  اسـت  آن واجـب  حتیـاط ا ،شـود  معلـوم  صـاحبش  آن هواسط به که باشد نداشته اي نشانه اگر کند می

  .دبده صدقه صاحبش

   ؟چیست مستحب احتیاط -14

 احتیـاط  سـپس  و دهـد  مـی  فتـوي  یعنـی  کند می ابراز را قطعی نظر شرعی مسائل بیان در مجتهد گاهی: جواب

 نجس ظرف اگر مثالً. گویند می »بمستح احتیاط« اصطالحاً است شده بیان فتوي از بعد که احتیاط این به ،کند می

  .دبشوین مرتبه سه که است آن احتیاط چه اگر است پاك بشویند کُر آب در مرتبه یک را

  ؟کرد تقلید توان می رفته دنیا از که مجتهدي از آیا  .15

  )دکن تقلید تازه خواهد می انسان وقتی( خیر ،ابتدایی تقلید -1:  جواب

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

  .دکن تقلید او از مسائل

 اصـالً  یـا  و اسـت  اَعلَـم  دیگـري  مجتهـد  که شود ثابت برایش و کند تقلید مجتهدي از شخصی اگر -16

 بـه  تـوان  می یاآ باشد نبوده هست اَعلَم شناخت براي ها رساله در که راه سه آن از و بوده اشتباه تقلیدش

  ؟برگردد اَعلَم مجتهد

  االحوط علی نماید رجوع االعلمیه محتمل یا اَعلَم مجتهد به است واجب:  جواب

  ؟خیر یا است صحیح او اعمال دهد انجام تقلید بدون را اعمالش مدتی مکلف اگر -17

  : که است صحیح او اعمال صورتی در:  جواب

  .تاس ردهک رفتار خود واقعی وظیفه به بفهمد -1

 تقلیـد  او از بایـد  فعالً که مجتهدي فتواي با یا بوده او از تقلید اش وظیفه که مجتهدي فتواي با او عمل یا -2

  .دباش مطابق کند

  ؟چیست مضاف آب -18

 مثـل  ،باشـد  مخلوط چیزي با یا ،انگور بآ ،گالب و هندوانه آب مثل ،بگیرند چیزي از را آن که است آبی:  جواب

  .دنگوین آب آن به دیگر که شود مخلوط آن مانند و گل با قدري به که آبی

  ؟چیست مطلق آب -19

 را آب و حقیقتـاً،  اسـت  آب بگویند مردم توده یعنی باشد صادق آن بر مطلق طور به آب نام که است آبی:  جواب

  .دکر نفی آن از نشود

   ؟شود می تقسیم قسم چند بر مطلق آب -20
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  چاه آب -5 نبارا آب - 4 جاري آب -3 لقلی آب -2 رکُ آب -1:  قسم پنج:  جواب

  ؟است چقدر آن وزن و چیست کُر آب -21

 ظـرف  آن بریزنـد  است نیم و وجب سه یک هر آن گودي و پهنا و درازا که ظرفی اگر که است آبی مقدار:  جواب

  .است گرم کیلو 377/ 419 اقرب قول بر بنا و است کمتر مثقال 20 ،تبریز من 128 از کُر آب وزن و ؛پرکند را

  ؟شود می ثابت راه چند از آب بودن کُر -22

  .دهند خبر عادل مرد دو -2. کند یقین انسان خود -1:  شود می ثابت راه دو از:  جواب

  ؟چیست قلیل آب -23

  آفتابه آب مثل باشد، کمتر کُر از و نجوشد زمین از که است آبی:  جواب 

  ؟چیست جاري آب -24

  قنات و چشمه آب مثل باشد، داشته جریان و بجوشد زمین از که ستا آبی:  جواب

  ؟است تا چند نجاسات -25

  : است تا یازده:  جواب

 شـتر  عـرق  -11 فقّـاع  -10 شـراب  -9 کـافر  -8 خوك -7 سگ -6 خون -5 مردار -4 منی -3 غائط -2 بول -1

   خوار نجاست

   ؟دارد حکمی چه ندارند گوشت که مگس و پشه مثل کوچک حیوانات فضله -26

  .تاس پاك:  جواب

  ؟چیست حکمش بمیرد آب در ماهی اگر -27

  .دندار جهنده خون چون است پاك:  جواب

  ؟شود می ثابت راه چند از چیز هر نجاست -28

  : شود می ثابت راه سه از:  جواب

 از یسـت ن الزم اسـت  نجـس  چیزي باشیم داشته گمان اگر و است، نجس چیزي که کند یقین انسان خود -1

   ها خانه مهمان و خانه قهوه در خوردن غذا مثل. نماید اجتناب آن

    نوکر یا انسان همسر مثل. است نجس چیز آن بگوید اوست اختیار در چیزي که کسی -2

 بایـد  واجـب  احتیـاط  بـر  بنـا  بگویـد  هـم  عادل نفر یک اگر نیز و است نجس چیزي بگویند عادل مرد دو -3

  .دکر اجتناب

  ؟چیست حکمش نه یا شده پاك دارد شک نجسی چیز به نسانا اگر -29

  .تاس نجس:  جواب

   ؟چیست حکمش نه یا شده نجس کند شک پاك چیز به انسان اگر -30
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  .تاس پاك: جواب

  ؟است تا ندچ) ها کننده پاك( تمطهرا -31

  : است تا ده: جواب

 استبراء -9 نجاست عین شدن برطرف -8 تتبعی -7 اسالم -6 انتقال -5 استحاله -4 آفتاب -3 زمین -2 آب -1

  مسلمان شدن غائب -10 خوار نجاست حیوان

  ؟کند می پاك را نجس چیز شرط چند با آب -32

  شرط چهار با:  جواب

 واسـطه  به آن مزه یا رنگ یا بو و نشود مضاعف آب شویند می را نجس چیز وقتی -3 باشد پاك -2 باشد مطلق-1

  .دنباش آن در نجاست عین نجس چیز کشیدن آب از دبع -4 نکند تغییر نجاست عین

  ؟کند می پاك را نجس کفش ته و پا کف شرط چند با زمین -33

  شرط سه با:  جواب

 نجـس  که گلی مثل متنجس یا ،بول و خون مثل نجاست عین اگر -3 باشد خشک زمین -2 باشد پاك زمین -1

  .دشو برطرف زمین به پا لیدنما یا رفتن راه واسطه به باشد کفش ته و پا کف در شده

  ؟برود راه مقدار چه است بهتر نجس کفش ته و پا کف شدن پاك براي انسان -34

   بیشتر یا قدم 15:  جواب

  ؟چیست استحاله -35

 گوینـد  مـی  و شـود  مـی  پـاك  درآیـد  پـاکی  چیز صورت به که شود عوض طوري به نجس چیز جنس اگر:  جواب

 فـرو  نمکـزار  در سگ یا گردد، خاکستر و بسوزد نجس چوب که آن مثل) است دهدا حالت غییرت( تاس شده استحاله

  .شود نمی پاك بپزند نان یا کنند آرد را نجس گندم که آن مثل نشود عوض آن جنس اگر ولی ،شود نمک و رود

   ؟است چیز چند وضو بودن صحیح شرایط -36

  : است چیز سیزده:  جواب

 غصـبی ( دباشـ  مبـاح  وضـو  آب ظـرف  -4 باشد مباح وضو آب -3 باشد قمطل وضو آب -2 باشد پاك وضو آب -1

 وضـو  براي وقت -7 باشد پاك کردن مسح و شستن موقع وضو اعضاء -6 نباشد نقره و طال وضو آب ظرف -5) نباشد

 انجـام  هـم  سـر  پشـت  را وضو کارهاي -10 بگیرد وضو ترتیب به -9 دبگیر وضو قربت قصد به -8 دباش کافی نماز و

 از مـانعی  وضـو  اعضـاء  در -13 باشـد  نداشـته  ضـرري  او بـراي  آب اسـتعمال  -12 ندهد وضو را او دیگري -11 دهد

  .دنباش آب رسیدن

   ؟چیست حکمش نه یا گرفته وضو دارد شک که کسی -37

  .دبگیر وضو باید:  جواب
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  ؟چیست حکمش نه یا گرفته وضو کند شک نماز بین در انسان اگر -38

  .دبخوان نماز و بگیرد وضو باید و است باطل او نماز:  جواب

  ؟چیست حکمش نه یا گرفته وضو کند شک نماز از بعد انسان اگر -39

  .دبگیر وضو بعدي نمازهاي براي باید ولی ،است صحیح او نماز:  جواب

  ؟چیست حکمش شده باطل او وضوي نماز از بعد یا قبل که کند شک انسان اگر -40

  .تاس یحصح هخواند که نمازي:  جواب

  ؟است واجب گرفتن وضو چیز چند براي -41

  چیز شش:  جواب

  میت نماز از غیر واجب هاي نماز براي -1

  .دباش کرده بول مثالً زده سر او از حدثی نماز و آنها بین گرا ،شده فراموش تشهد و سجده براي -2

  کعبه خانه واجب طواف براي -3

  .دبگیر وضو که اشدب خورده قسم یا کرده عهد یا نذر اگر -4

  .دبرسان قرآن خط به را خود بدن از جایی که باشد کرده نذر اگر -5

  .دبگیر وضو باید باشد شده نجس که قرآنی کشیدن آب براي -6

  ؟کند می باطل را وضو چیز چند -42

  :   چیز هفت:  جواب

 و نبینـد  چشـم  آن واسطه به که خوابی -4 شود می خارج غائط مخرج از که روده و معده باد -3 غائط -2 بول -1

 ماننـد  ،بـرد  می بین از را عقل که چیزهایی -5 شود نمی باطل وضو بشنود گوش و نبیند چشم اگر ولی نشنود، گوش

  جنابت مانند کرد غسل باید آن براي که کاري -7 زنان استحاضه -6 بیهوشی و مستی و دیوانگی

  ؟چیست جبیره -43

  .گذارند می آن مانند و زخم روي که دوایی و بندند می را کستهش و زخم آن با که چیزي:  جواب

   ؟است تا چند واجب هاي غسل-44

  : است تا هفت:  جواب

 -7 میـت  غسـل  -6 میـت  مـس  غسـل  -5 استحاضـه  غسل -4 نفاس غسل -3 حیض غسل -2 جنابت غسل -1

  .شود می واجب اینها مانند و قسم و نذر واسطه به که غسلی

  ؟است نوع چند بر غسل -45

  : است نوع دو:  جواب



  8 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

 بـدن  چپ طرف بعد راست طرف بعد ،گردن و سر ،غسل نیت به باید ترتیبی غسل در انسان ،ترتیبی غسل -1

 غسل نکند عمل ترتیب این به مسأله ندانستن واسطه به یا فراموشی روي از یا عمداً انسان اگر و ؛بشوید را

  .تاس باطل او

 آب زیـر  بدن تمام تا رود فرو آب در تدریج به ارتماسی غسل نیت به اگر رتماسیا غسل در ،ارتماسی غسل -2

  .درو آب زیر دفعه یک که است آن واجب احتیاط و است صحیح او غسل رود

   ؟است سوره چند قرآن واجب هاي سجده -46

  : است سوره چهار:  جواب

  )تنزیل لما( قرآن 32 سوره -1

  )سجده مح( قرآن 41 سوره -2

  ) لنجما( قرآن 53 رهسو -3

  ) علق یا قراءا( قرآن 96 سوره -4

  ؟چیست حکمش نه یا کرده غسل که کند شک انسان اگر-47

  .دکن غسل باید:  جواب

    ؟چیست حکمش نه یا بوده صحیح او غسل کند شک انسان اگر -48

  .دکن غسل دوباره نیست الزم:  جواب

  ؟چیست حنوط -49

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

  ؟دارد تکبیر چند میت نماز -50

  تکبیر پنج:  جواب

  ؟است واجب چیز چند تیمم در -51

  چیز چهار:  جواب

  نیت -1

  .تاس صحیح آن به تیمم که چیزي بر هم با دست دو کف زدن -2

 بـاالي  و ابروهـا  تـا  روید می سر موي که جایی از ،آن طرف دو و پیشانی تمام به دست دو هر کف کشیدن -3

  .دشو کشیده هم ابروها روي ها دست باید واجب احتیاط بر بنا و بینی

 پشـت  تمـام  بـه  راسـت  دست کف کشیدن آن از بعد و راست دست پشت تمام به چپ دست کف کشیدن -4

  چپ دست

  ؟است صحیح چیزهایی چه روي بر تیمم -52



  9 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

 برده نام موارد اگر -6 کوزه و آجر مثل پخته گل -5 باشد پاك اگر سنگ -4 کلوخ -3 ریگ -2 خاك -1:  جواب

  .دنمای تیمم ست اینها مانند و لباس و فرش روي غبار و گرد به باید نشد پیدا

  ؟کرد تیمم باید غسل و وضو جاي به مورد چند در -53

  مورد هفت:  جواب

  .دنباش ممکن غسل یا وضو قدر به آب تهیه اگر -1

 ،بکشـد  چـاه  از آب کـه  اي وسـیله  نداشـتن  یـا  اینهـا  ماننـد  و جانور و دزد از ترس یا پیري واسطه به اگر -2

 قـدري  به آن استعمال یا آب کردن تهیه اگر است همچنین و کند تیمم باید باشد نداشته آب به دسترسی

  .نکنند را آن تحمل مردم که باشد داشته مشقّت

 یـا  شـود  پیـدا  او در عیبـی  یـا  مـرض  آن اسـتعمال  واسـطه  به که بترسد خود نجا بر آب استعمال از اگر -3

  .دشو معالجه سختی به یا کند شدت یا بکشد طول مرضش

 کسـانی  و رفـیقش  یا او اوالد و عیال یا او خود برساند غسل یا وضو مصرف به را آب اگر که بترسد گاه هر -4

  .دشون مریض یا میرندب تشنگی از کلفت و نوکر مانند مربوطند او با که

 آب بـراي  کنـد  غسـل  یـا  بگیـرد  وضـو  آن با اگر که دارد آب کمی و است نجس لباسش یا بدن که کسی -5

 آن از پـس  ،بشـوید  را نجـس  لباس یا و بدن اول باید واجب احتیاط بر بنا و ماند نمی لباس و بدن کشیدن

  .دکن تیمم

  .دندار دیگري ظرف یا آب تاس حرام آن استعمال که ظرفی یا آب از غیر اگر -6

 وقـت  از بعـد  آن از مقـداري  یا نماز تمام کند غسل یا بگیرد وضو اگر که باشد تنگ قدري به وقت گاه هر -7

  .شود می خوانده

  ؟است تا چند واجب هاي نماز -54

  : است تا شش:  جواب

 بزرگتـر  پسـر  بر که پدر قضاي مازن -5 کعبه خانه واجب طواف نماز -4 میت نماز -3 آیات نماز -2 هیومی نماز-1

  .شود می واجب عهد و قسم و اجاره واسطه به که نمازي -6 است واجب

  ؟چیست غفیله نماز -55

  .شود می خوانده عشا و مغرب نماز بین که است مستحبی نمازهاي از یکی:  جواب

   ؟دارد شرط چند نمازگزار لباس -56

  شرط پنج:  جواب

  .دباش پاك باید نمازگزار لباس -1

  )نباشد صبیغ( باشد مباح -2



  10 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  .دنباش مردار اجزاء از -3

  .دنباش گوشت حرام حیوان از -4

   .دنباش طالباف و خالص ابریشم از او لباس ،است مرد نمازگزار اگر -5

  ؟چیست حکمش بخواند و است باطل نماز نجس لباس و بدن با داند نمی که کسی -57

  .تاس باطل نمازش:  جواب

 او نمـاز  بیاید یادش آن از بعد یا نماز بین در و است نجس لباسش یا بدن که کند فراموش نسانا اگر -58

  دارد؟ حکمی چه

  .دنمای ضاق ،گذشته وقت اگر و بخواند دوباره را نماز باید و است باطل نمازش:  جواب

 حکمـی  چـه  او نمـاز  بـوده  نجس بفهمد نماز از بعد و است نجس لباسش یا بدن که نداند انسان اگر -59

  ؟دارد

  .دبخوان را نماز آن دوباره دارد وقت اگر که است آن مستحب احتیاط ولی است صحیح او نماز:  جواب

  ؟است صحیح او نماز ،باشد نجس نمازگزار لباس یا بدن اگر صورت چند در -60

  : صورت سه در جواب

  .دباش هشد آلوده خون به بدنش یا لباس است او بدن در که دملی یا جراحت یا زخم واسطه به که آن -1

 هشـد  آلـوده  خـون  به) شود می ریالی دو اندازه به تقریباً که( درهم از کمتر مقدار به او لباس یا بدن که آن -2

  .دباش

  .دبخوان نماز نجس لباس یا بدن با باشد ناچار که آن -3

   ؟است صحیح او نماز ،باشد نجس نمازگزار لباس فقط اگر صورت چند در -61

  : است ممکن صورت دو به:  جواب

  .دباش نجس عرقچین و جوراب مانند او کوچک هاي لباس که آن -1

  .دباش شده نجس است بچه پرستار که زنی لباس که آن -2

  ؟دارد شرط چند نمازگزار مکان -62

   شرط پنج:  جواب

   .دباش مباح باید نمازگزار مکان -1

  .دباش حرکت بی -2

  .دایستا بتوان که باشد يطور آن سقف بلندي -3

  .دکن اثر بدن و لباس در تري که نباشد طوري است نجس نمازگزار مکان اگر -4

  .دنباش تر بلند یا تر پست ،بسته انگشت چهار از بیش زانوها و سجده محل -5



  11 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟است چیز چند نماز واجبات -63

  : است چیز یازده:  جواب

 -11 ترتیـب  -10 سـالم  -9 تشهد -8 ذکر -7 قرائت -6 سجود -5 عرکو -4 االحرام تکبیرة -3 مقیا -2 نیت -1

  مواالت

  ؟است قسم چند بر نماز واجبات -64

  : است قسم دو:  جواب

) اشـتباهاً ( سـهواً  یا باشد عمداً کند اضافه نماز در یا نیاورد جا به را آنها انسان اگر که است واجباتی:  رکن -1

  .شود می باطل نماز

 شـود  زیـاد  یا کم اشتباهاً اگر اما. شود می باطل نماز شود زیاد یا کم عمداً اگر که است باتیواج:  رکن غیر -2

  .شود نمی باطل نماز

  ؟است چیز چند نماز رکن -65

  : است چیز پنج:  جواب

 دو -5 رکـوع  -4 عرکـو  بـه  متصـل  قیـام  و االحـرام  تکبیـرة  گفتن موقع در قیام – 3 ماالحرا تکبیرة -2 نیت -1

   سجده

  .گویند می رکوع به متصل قیام را »عرکو از پیش قیام«:  توجه

   ؟است صحیح چیزهایی چه بر سجده -66

  :از عبارتند است صحیح آنها بر سجده که چیزهایی

  .دکر سجده درخت برگ و چوب مانند ،روید می زمین از که چیزهایی و زمین بر باید -1

  کاه و علف مثل است نحیوا خوراك و روید می زمین از که چیزهایی -2

  .دنیستن خوراکی که گلهایی -3

  گچ سنگ و آهک سنگ -4

  گچ -5

  پخته آهک -6

   آجر -7

  گلی کوزه -8

  ؟کند می باطل را نماز چیز چند -67

  چیز دوازده:  جواب

  .تاس غصبی مکانش که بفهمد نماز بین در مثالً برود بین از را آن شرطهاي از یکی نماز بین در که آن -1



  12 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

 مثالً آید پیش کند می باطل را غسل یا وضو که یزيچ ،ناچاري روي از یا سهواً یا عمداً نماز بین در که آن -2

  .بیاید بیرون آن از بول

  .دبگذار هم روي را ها دست که آن -3

  .دبگوی آمین حمد خواندن از بعد که آن -4

  .دبرگرد قبله چپ یا سترا طرف به یا کند قبله به پشت فراموشی روي از یا عمداً که آن -5

  .دکن معنی قصد کلمه از که بگوید اي کلمه عمداً که آن -6

  .کند می باطل را نماز عمدي و صدا با خنده -7

  .دکن گریه صدا با عمداً دنیا کار براي -8

 عمـداً  زیـاد  یـا  باشـد  کم اینها مانند و پریدن هوا به و زدن دست مثل بزند هم به را نماز صورت که کاري -9

  .کند می باطل را نماز فراموشی روي از یا باشد

  آشامیدن و خوردن -10

   رکعتی چهار نمازهاي اول رکعت در یا رکعتی سه یا رکعتی دو نماز هاي رکعت در شک -11

  .کند زیاد یا کم عمداً نیست رکن که را چیزي ای ،کند زیاد یا کم سهواً یا عمداً را نماز رکن که آن -12

  ؟دارد حکمی چه اختیار روي از واجب زنما شکستن -68

  .تاس حرام: جواب

  ؟شکست را واجب نماز شود می مواردي چه در -69

  : است ممکن زیر هاي راه زا واجب نماز شکستن: جواب

 حفـظ  که کسی یا انسان خود جان حفظ اگر. ندارد مانعی بدنی یا مالی ضرر از جلوگیري و مال حفظ براي-1

 بایـد  نباشـد  ممکـن  نمـاز  شکستن بدون باشد می واجب آن نگهداري که مالی فظح یا است واجب او جان

  .تاس مکروه ندارد اهمیت که مالی براي نماز شکستن ولی بشکند را نماز

 نمـاز  بـین  در بتواند نانچهچ ،کند مطالبه او از را خود طلب طلبکار و باشد نماز مشغول وقت وسعت در اگر -2

 را نمـاز  نیسـت  ممکن او طلب ادند ،نماز شکستن بدون اگر و بپردازد حال همان در ایدب ،بدهد را او طلب

  .دبخوان نماز بعد ،بدهد را او طلب و بشکند

 وقـت  اگـر  و ،کند تمام را نماز باید باشد تنگ وقت چنانچه ،است نجس مسجد که بفهمد نماز بین در اگر -3

 را نمـاز  بقیـه  بعد کند، تطهیر را مسجد نماز بین در باید زند نمی هم به را نماز مسجد تطهیر و دارد وسعت

  .دبخوان را نماز بعد نماید تطهیر را مسجد و بشکند را نماز باید زند می هم به را نماز اگر و بخواند

 نمـاز  وقت نانچهچ ،کرده فراموش را اقامه و اذان که بیاید یادش شود خم رکوع اندازه به اینکه از پیش اگر -4

  .دبشکن را نماز آنها گفتن براي است تحبمس دارد وسعت



  13 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟چیست حکم کند تمام را نماز اگر بشکند را نماز باید که کسی -70

  .بخواند دوباره که است آن مستحب احتیاط چه اگر است صحیح او نماز ولی کرده معصیت:  جواب

  است؟ قسم چند بر »نماز شکّیات« -71

 اعتنـا  نبایـد  آن قسـم  شـش  به و کند می باطل را نماز که است هایی شک آن قسم هشت:  است قسم 23:  جواب

  .تاس صحیح آن دیگر قسم نُه و کرد

  ؟شود می تقسیم قسم چند بر کند می باطل را نماز که هایی شک -72

  قسم هشت:  جواب

  مسافر نماز و صبح نماز مثل رکعتی دو نمازهاي هاي رکعت شماره در شک -1

  رکعتی سه هاينماز هاي رکعت شماره در شک -2

  بیشتر یا خوانده رکعت یک که کند شک رکعتی چهار نماز در که آن -3

  بیشتر یا خوانده رکعت دو که کند شک دوم، سجده شدن تمام از پیش رکعتی چهار نماز در که آن -4

  پنج از بیشتر و پنج و دو بین شک-5

  شش از بیشتر و سه یا شش و سه بین شک -6

  .تاس خوانده رکعت چند نداند که نماز هاي رکعت در شک-7

. آن از بعـد  یـا  باشـد  دوم سـجده  شـدن  تمام از پیش چه شش، از بیشتر و چهار یا شش و چهار بین شک -8

 اسـت  آن مسـتحب  احتیاط آید پیش او براي شش از بیشتر یا و چهار بین شک دوم سجده از بعد اگر ولی

 دوبـاره  هـم  را نمـاز  و آورد جـا  به سهو سجده دو نماز از عدب و کند تمام را نماز و بگذارد چهار بر را بنا که

  .دبخوان

  ؟چیست کمح ،آید پیش انسان براي کننده باطل هاي شک از یکی اگر -73

 نمـاز  زدن هـم  بـه  شـود  برجـا  پـا  شـک  که کند فکر قدري به اگر ولی بزند هم به را نماز تواند نمی انسان:  جواب

  .دندار مانعی

   ؟شود می تقسیم قسم چند به کرد اعتنا آنها به دنبای که هایی شک -74

  قسم شش:  جواب

 یـا  خوانده را حمد که کند شک رکوع در آنکه مثل ،است گذشته آن آوردن جا به محل که چیزي در شک -1

  نه

 رکـوع  کنـد  شک مثالً ،نه یا بوده صحیح نمازش که کند شک نماز سالم از بعد اگر:  نماز سالم از بعد شک -2

 خـود  شـک  به رکعت پنج یا خوانده رکعت چهار که کند شک رکعتی چهار نماز سالم از بعد یا ،نه یا کرده

  .دنکن اعتنا



  14 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

 کنـد  گمان یا ،نه یا خوانده نماز که کند شک نماز وقت گذشتن از بعد اگر:  نماز وقت گذشتن از بعد شک -3

 گمان یا نه، یا خوانده نماز که کند شک وقت گذشتن از پیش اگر ولی نیست الزم آن خواندن ،نخوانده که

  .دآور جا به را آن باید خوانده که کند گمان اگر بلکه بخواند را نماز آن باید نخوانده که کند

 سـه  در یـا  کند شک مرتبه سه نماز یک در کسی اگر .کند می شک زیاد که کسی یعنی:  کثیرالشک شک -4

  .تاس کثیرالشک کند شک عصر و ظهر و صبح نماز در مثالً هم سر پشت نماز

 در مـأموم  شـک  همچنـین  و بدانـد  را آنها شماره مأموم که صورتی در نماز هاي رکعت شماره در امام شک -5

  .دبدان را نماز هاي رکعت شماره امام که صورتی

 ،شـک  بیشـتر  طـرف  چنانچـه  کنـد،  شک مستحبی نماز هاي رکعت شماره در اگر:  مستحبی نماز در شک -6

  .دبگذار کمتر بر ار بنا باید کند می لباط را نماز

  ؟شود می تقسیم قسم چند بر صحیح هاي شک -75

  : است رکعتی چهار نمازهاي در فقط صحیح هاي شک صورت نُه تمام که شود می تقسیم قسم نُه به:  جواب

 سـه  گـذارد ب بنا باید که ،رکعت سه یا خوانده رکعت دو کند شک دوم سجده از برداشتن سر از بعد که آن -1

 ایسـتاده  احتیـاط  نماز رکعت یک نماز از بعد و کند تمام را نماز و بخواند دیگر رکعت یک و خوانده رکعت

  .دآور جا به نشسته رکعت دو یا

 را نمـاز  و خوانـده  رکعـت  چهـار  بگذارد بنا باید که دوم، سجده از برداشتن سر از بعد چهار و دو بین شک -2

  .دبخوان ایستاده احتیاط نماز رکعت دو نماز از بعد و کند تمام

 دو نمـاز  از بعـد  و بگـذارد  چهار بر بنا باید که دوم، سجده از برداشتن سر از بعد چهار و سه و دو بین شک -3

 سـر  از پـیش  یـا  اول سجده از بعد اگر ولی آورد، جا به نشسته رکعت دو بعد و ایستاده احتیاط نماز رکعت

  .دبخوان دوباره و کند رها را نماز تواند می آید پیش برایش شک سه نای از یکی دوم سجده از برداشتن

 و کنـد  تمـام  را نمـاز  و بگذارد چهار بر بنا باید که دوم، سجده از برداشتن سر از بعد پنج و چهار بین شک -4

 ایـن  دوم سجده از برداشتن سر از پیش یا ،اول سجده از بعد اگر ولی آورد جا به سهو سجده دو نماز از بعد

  .دبخوان دوباره و کند رها را نماز تواند می آید پیش او براي شک

 نمـاز  از بعـد  و کنـد  تمام را نماز و بگذارد چهار بر بنا باید باشد نماز جاي هر در که ،چهار و سه بین شک -5

  .دآور جا به نشسته رکعت دو یا ایستاده احتیاط نماز رکعت یک

 رکعـت  یـک  و دهـد  سـالم  را نماز و بخواند تشهد و بنشیند باید که ادهایست حال در پنج و چهار بین شک -6

  .دآور جا به نشسته رکعت دو یا ایستاده احتیاط نماز

 نمـاز  رکعـت  دو و دهد سالم را نماز و بخواند تشهد و بنشیند باید که ایستاده حال در پنج و سه بین شک -7

   .دآور جا به ایستاده طاحتیا



  15 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

 رکعـت  دو نماز سالم از بعد و بخواند تشهد و بنشیند باید که ،ایستاده حال در پنج و چهار و سه بین شک -8

  .دآور جا به نشسته رکعت دو بعد و ایستاده احتیاط نماز

 سـجده  دو و دهـد  سـالم  را نمـاز  و بخوانـد  تشهد و بنشیند باید که ایستاده حال در شش و پنج بین شک -9

  .دآور جا به سهو

  ؟چیست حکم آید پیش انسان براي صحیح هاي شک از یکی اگر -76

  .تاس کرده معصیت بشکند را نماز هچنانچ و بشکند را نماز نباید:  جواب

  ؟چیست احتیاط نماز -77

  .شود می آورده جا به شک مورد رکعات جبران منظور به که اي سوره بدون نماز:  جواب

  ؟است صورت چه هب) طاحتیا نماز خواندن طریقه( احتیاط نماز چگونگی -78

  : است زیر صورت به احتیاط نماز خواندن:  جواب

  .دکن احتیاط نماز نیت فوراً باید نماز سالم از بعد است واجب او بر احتیاط نماز که کسی:  نیت -1

  .دبگوی تکبیر و: تکبیر -2

  .دبخوان حمد و:  حمد -3

  .درو رکوع به و:  رکوع -4

  .دنمای سجده دو و:  سجده -5

  .دبخوان تشهد:  هدتش -6

  .دده سالم:  سالم -7

 آن اهللا بسـم  و حمـد  سوره و نیاورد زبان به را آن نیت باید و ندارد قنوت و سوره که است نماز کدام -79

  ؟خواند آهسته هم را

  احتیاط نماز:  جواب

  ؟آورند می جا به سهو سجده چیزهایی چه براي -80

  : آورد جا به سهو سجده باید سانان نماز سالم از بعد چیز سه براي:  جواب

  .دبزن حرف سهواً نماز بین در که آن -1

  .دکن فراموش را نماز سجده یک که آن -2

   رکعت پنج یا خوانده رکعت چهار که کند شک دوم سجده از بعد رکعتی چهار نماز در که آن -3

  ؟بنماید سهو سجده که است واجب احتیاط مورد چند در انسان -81

  مورد دو:  جواب

  .دبده سالم سهواً اول رکعت در مثالً دهد سالم را نماز نباید که جایی در -1



  16 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  .دکن فراموش را تشهد که آن -2

  ؟چیست حکم نیاورد جا به نماز سالم از بعد را سهو سجده کسی اگر -82

 جـا  بـه  سـهواً  نچهچنا و دهد انجام را آن زودتر چه هر است واجب و کرده معصیت نیاورد جا به عمداً اگر:  جواب

  .دبخوان دوباره را نماز نیست الزم و دهد انجام فوراً باید آمد یادش وقت هر نیاورد

  ؟است صورت چه به سهو سجده دستور -83

 و بگـذارد  اسـت  صحیح آن بر سجده که چیزي به را پیشانی و کند سهو سجده نیت فوراً نماز سالم از بعد:  جواب

 بهتـر  ولی »دمحم آلِ و محمد علَی لص للَّهم اَ هللاِوبِاِ هللا سمِبِ« یا »آله و محمد علَی هللاُ صلَّی و هللاِوبِاِ هللا سمِبِ«:  بگوید

 یکـی  و رود سجده به دوباره و بنشیند بعد و »وبرَکاتُه هللاِا ورحمه النَّبِی اَیها علَیک السالم هللاِوبِاِ هللا بِسمِ«: بگوید است

  .دده سالم تشهد خواندن از بعد و بگوید شد گفته که را ذکرهایی از

  ؟بخواند صورت چه به را خود نماز باید مسافر -84

  .دبخوان رکعت دو یعنی آورد جا به شکسته شرط، هشت با را عشا و عصر و ظهر نماز باید مسافر:  جواب

  ؟دارد شرط چند مسافر نماز -85

  شرط هشت: جواب

  .دنباش شرعی فرسخ هشت از کمتر او سفر که آن -1

  .دباش داشته را فرسخ هشت قصد مسافرت اول از -2

   .دبرنگرد خود قصد از راه بین در -3

  .دبمان جایی در بیشتر روز ده یا بگذرد خود وطن از فرسخ هشت به رسیدن از قبل نخواهد -4

  .دنکن سفر حرام کار براي -5

  .کنند می گردش ها یابانب در که نباشد هایی نشین صحرا از -6

  .دنباش مسافرت او شغل -7

 کـه  شـود  دور قـدري  بـه  بماند آنجا در روز ده کرده قصد که جایی یا وطنش از یعنی برسد ترخّص حد به -8

  .دنشنو را اذان صداي و نبیند را شهر دیوار

  ؟خواند جماعت به را نماز توان می مواردي چه در -86

  :  خواند جماعت به را نماز نتوا می زیر موارد در:  جواب

  .شود می راحت وسواس از بخواند جماعت با را نماز که صورتی در فقط و دارد وسواس نماز در که کسی -1

 بنـا  است واجب مادر و پدر اطاعت چون بخواند جماعت به را نماز که کند امر خود فرزند به مادر و پدر اگر -2

  .دنمای استحباب قصد و بخواند تجماع به را نماز باید واجب احتیاط بر



  17 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

 نمـاز  وقـت  اگـر  بگیـرد  یـاد  توانـد  مـی  و داند نمی خوبی به را نماز دیگر چیزهاي و سوره و حمد که کسی -3

 بایـد  باشـد  ممکـن  کـه  صـورتی  در واجـب  احتیاط بر بنا است تنگ وقت اگر و بگیرد یاد باید دارد وسعت

  .دبخوان جماعت به را نمازش

  ؟شود می واجب چیز چند واسطه به آیات نماز -87

  چیز چهار:  جواب

  خورشید گرفتن -1

  .دنترس آن از هم کسی و شود گرفته آن از کمی مقدار چه اگر ماه گرفتن -2

  .دنترس هم کسی چه اگر زلزله -3

  .ها این مانند و سرخ و سیاه بادهاي و برق و رعد -4

  :  آیات نماز احکام -88

 نمـاز  بایـد  شـهر  همان مردم فقط بیفتد اتفاق شهري هر در است واجب آنها يبرا آیات نماز که چیزهایی -1

 شهر آن با که باشد نزدیک قدري به آنها مکان اگر ولی ،نیست واجب دیگر جاهاي مردم بر و بخوانند آیات

  .تاس واجب هم آنها بر آیات نماز شود حساب یکی

 ،واجب احتیاط بر بنا و بخواند را آیات نماز باید نسانا ،کند می گرفتن به شروع ماه یا خورشید که وقتی از -2

  .دکن شدن باز به شروع که نیندازد تأخیر قدري به باید

 نخوانـد  اگر و بخواند را آیات نماز فوراً باید انسان افتد می اتفاق ها این مانند و برق و رعد و زلزله که موقعی -3

  .تاس اداء بخواند وقت هر و است واجب او بر عمر آخر تا و کرده معصیت

 بـود  گرفته آن تمام که بفهمد ماه یا آفتاب شدن باز از بعد و است گرفته خورشید یا و ماه دانست نمی اگر -4

  .تنیس واجب او بر قضا بود گرفته آن از مقداري بفهمد اگر ولی ،بخواند را آیات نماز قضاي باید

  ؟دارد کوعر چند رکعت هر در و است رکعت چند آیات نماز -89

  .ددار رکوع پنج رکعت هر در و است رکعت دو:  جواب

  ؟است صورت چه به آیات نماز خواندن طریقه یا »تآیا نماز ستورد« -90

  :  خواند صورت دو به توان می را آیات نماز:  جواب

  :  اول صورت

  .دکن نیت -1    

  .دبگوی تکبیر -2  

     .دبخوان تمام سوره یک و حمد یک -3  



  18 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

 پـنج  تا رود رکوع به  باز بخواند سوره یک و حمد یک دوباره -5 .دبردار رکوع از سر و رود رکوع به -4  

 به اول رکعت مثل هم را دوم رکعت و   برخیزد و نماید سجده دو پنجم رکوع از شدن بلند از بعد و مرتبه

   .دده سالم و تشهد و آورد جا

  : دوم صورت

   کند نیت -1    

   تکبیر -2  

  حمد خواند -3  

  .دبخوان را ان از بیشتر یا آیه یک و کند قسمت پنج را سوره یک هاي آیه -4  

   .دبردار سر و رود رکوع به -5  

   و رود رکوع به و بخواند را سوره همان از دوم قسمت بخواند حمد که این بدون -6  

  وحیدت سوره قصد به مثالً ،نماید تمام را سوره پنجم رکوع از پیش تا همینطور  

    .درو رکوع به و بگوید الرَّحیم الرَّحمنِ اللّه مبِس:  اول  

      .درو رکوع به دوباره اَحد اللّهَ هو قُل بگوید و بایستد بعد:  دوم  

    .درو رکوع به باز صمد اللّهَ بگوید و بایستد رکوع از بعد:  سوم  

    .دبرو رکوع به و یولَد لَم و یلد لَم بگوید و بایستد:  چهارم  

 دو برداشـتن  سـر  از بعـد  و رود پـنجم  رکوع به آن از بعد و:  اَحد کُفُواً لَه یکُن لَم و بگوید و بایستد:  پنجم  

 را نمـاز  و بخوانـد  تشـهد  دوم سـجده  از بعـد  و آورد جـا  به اول رکعت مثل هم را دوم رکعت و کند سجده

    .دده سالم

  ؟است رکعت چند جمعه نماز -91

   رکعت دو:  وابج

  ؟است قنوت چند داراي جمعه نماز -92

   دوم رکعت رکوع از پس دوم قنوت و اول رکعت رکوع از قبل اول قنوت ،قنوت دو:  جواب

  ؟بخواند هم را ظهر نماز است واجب آورده جا به را جمعه نماز که کسی آیا -93

  .دآور بجا نیز را آن که است آن مستحب احتیاط ولی نیست واجب:  جواب

  ؟چیست حکم عشا یا عصر یا است ظهر نماز داند نمی و نخوانده رکعتی چهار نماز یک که کسی -94

  .تاس کافی نخوانده که نمازي قضاي نماز نیت به بخواند رکعتی چهار نماز یک اگر:  جواب

  ؟است حرام سال در روز چند روزه -95

   نقربا عید روز -2 فطر عید روزه -1:  روز دو:  جواب



  19 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟است تا چند واجب روزه -96

  :  است تا چهار:  جواب

   رمضان مبارك ماه روزه -1

  .تاس شده واجب عهد و قسم و نذر واسطه به که اي روزه -2

  .تاس نگرفته را رمضان روزه که مواردي در رمضان قضاي -3

   کفّاره روزه -4

  ؟کند می باطل را روزه چیز چند -97

  :  چیز نُه:  جواب

 غبـار  رسـاندن  -5 او جانشـینان  و پیغمبـر  و خدا به بستن دروغ -4 استمناء -3 جماع -2 آشامیدن و نخورد -1

 بـا  کردن اماله -8 صبح اذان تا نفاس و حیض و جنابت بر ماندن باقی -7 آب در سر تمام بردن فرو -6 حلق به غلیظ

   )نکرد ستفراغا( کردن قی -9 روان چیزهاي

  ؟نیست واجب کفاره و است واجب انسان بر روزه قضاي فقط صورت چند در -98

  :  است ممکن زیر صورت ده:  جواب

  .دکن قی عمداً رمضان ماه در دار روزه که آن -1

  .دنشو بیدار سوم خواب از صبح اذان تا و شود جنب رمضان ماه شب در که آن -2

  .دنباش روزه که کند قصد یا کند یار یا نکند روزه نیت ولی نیاورد جا به کند می باطل را روزه که عملی -3

  .دبگیر روزه روز چند یا روز یک جنابت حال با و کند فراموش را جنابت غسل رمضان ماه در که آن -4

 دهـد  انجام کند می باطل را روزه که کاري ،نه یا شده صبح کند تحقیق که این بدون رمضان ماه در که آن -5

 باطـل  را روزه کـه  کاري شده صبح دارد گمان که این با تحقیق از عدب اگر نیز و ،بوده صبح شود معلوم بعد

 تحقیـق  از بعـد  اگـر  ولـی  ،اسـت  واجـب  او بر روزه آن قضاي بوده صبح شود معلوم بعد دهد انجام کند می

  .تنیس واجب قضا بوده صبح شود معلوم بعد و بخورد چیزي و نشده صبح که کند یقین یا گمان

 معلـوم  بعـد  دهـد  انجـام  کند می باطل را روزه که کاري او گفته به انسان و نشده صبح بگوید که کسی آن -6

  .تاس بوده صبح شود

 روزه که کاري و کند می شوخی کند خیال یا نکند یقین او گفته به انسان و شده صبح بگوید کسی که آن -7

  .تاس بوده صبح شود معلوم بعد دهد انجام کند می باطل را

  .تاس نبوده مغرب شود معلوم بعد ،کنند افطار باشد عادل که دیگر کس گفته به آن ندمان و کور که آن -8

 مغـرب  شـود  معلـوم  بعـد  کنـد  افطـار  و شده مغرب که کند یقین تاریکی واسطه به صاف هواي در که آن -9

 قضا نبوده مغرب شود معلوم بعد کند افطار شده مغرب که این گمان به ابري هواي در اگر ولی است نبوده

  .تنیس مالز
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 ولـی  ،رود فرو اختیار بی و بگرداند دهان در آب یعنی کند مضمضه جهت بی یا ،شدن خنک براي که آن -10

 او بـر  قضا رود فرو اختیار بی و کند مضمضه وضو براي یا دهد فرو را آب و است روزه که کند فراموش اگر

     .تنیس واجب

  ؟بخورد را خود روزه تواند می دار روزه صورت چند در -99

  :  صورت دو به:  جواب

 پیـدا  نجـات  مردن از که اي اندازه به تواند می بمیرد تشنگی از بترسد که شود تشنه قدري به دار روزه اگر -1

  .شود می باطل او روزه ولی بیاشامد آب کند

    .دندار لاشکا روزه خوردن ،کرد تحمل را آن شود نمی معموالً که باشد قدري به انسان ضعف اگر -2

  ؟نیست واجب آنها بر روزه کسانی چه -100

  :  نیست واجب زیر افراد بر روزه:  جواب

 هـر  بـراي  بایـد  دوم صـورت  در ولی دارد مشقّت او براي یا ،بگیرد روزه تواند نمی پیري واسطه به که کسی -1

  .دبده فقیر به ها این مانند و جو یا گندم است سیر ده تقریباً که دم یک روز

  .ددار مشقّت او براي یا و کند تحمل را تشنگی تواند نمی و شود می تشنه زیاد و دارد مرضی که کسی -2

  .تاس نزدیک او زائیدن که زنی -3

  .تاس کم او شیر و دهد می شیر بچه که زنی -4

  ؟کند کار چه باید است واجب او بر رمضان روزه کفاره که کسی -101

 کنـد  سیر را فقیر شصت یا) باشد پی در پی باید آن روز 31(  بگیرد روزه ماه دو یا دکن آزاد بنده یک باید:  جواب

  .دبده ها این مانند و جو یا گندم یعنی طعام است سیر ده تقریباً که مد یک کدام هر به یا

  ؟دارد حکمی چه رمضان ماه در مسافرت -102

  .تاس مکروه باشد روزه از فرار براي اگر ولی ندارد اشکال:  جواب

  ؟چیست حکمش کند مسافرت ظهر از بعد دار روزه اگر -103

  .دکن تمام را خود روزه باید:  جواب

  ؟چیست حکمش کند مسافرت ظهر از پیش دار روزه اگر -104

 بـر  بنـا  کنـد  باطـل  را خـود  روزه آن از پیش اگر و کند باطل را خود روزه باید برسد ترخص دح به وقتی:  جواب

  .تاس واجب او بر نیز کفاره احتیاط

 بمانـد  آنجـا  در روز ده خواهـد  مـی  کـه  برسـد  جایی به یا برسد وطنش به ظهر از پیش مسافر اگر -105

  ؟چیست حکمش

  .دبگیر روزه را روز آن باید نداده انجام کند می باطل را روزه که کاري اگر:  جواب



  21 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

 حکمـش  بماند آنجا در روز ده واهدخ می که برسد جایی به یا برسد وطنش به ظهر از بعد مسافر اگر -106

  ؟چیست

  )تاس باطل اش روزه( بگیرد روزه را روز آن نباید:  جواب

  ؟آورد جا به را او روزه و نماز قضاي باید کسی چه پدر مرگ از بعد -107

  بزرگتر پسر:  جواب

  ؟شود می ثابت چیز چند به ماه اول -108

  : چیز پنج:  جواب

  .دبینب را ماه انسان خود که آن -1

  .ایم دیده را ماه بگویند شود می پیدا یقین آنان گفته از که اي عده -2

  .ایم دیده را ماه شب در که بگویند عادل مرد دو -3

  .دبگذر شعبان ماه اول از روز سی -4

   .تاس ماه اول که کند حکم شرع حاکم -5

  ؟چیست خمس -109

:  دیگـر  عبـارت  بـه  .دشـو  پرداخـت  اسالمی حاکم به باید که غیره و سالیانه درآمد )ددرص 20( پنجم یک:  جواب

  .تاس شده وضع سادات و) ع( امام براي که مال در است حقی فقه اصطالح در خمس

  .دندار مانعی خمس پرداخت و سال حساب براي شمسی سال دادن قرار:  توجه

  ؟شود می واجب خمس چیز چند در -110

  چیز هفت:  جواب

 فـرو  یعنـی  غواصی واسطه به که جواهري -5 حرام به مخلوط حالل مال -4 گنج -3 معدن -2 کسب منفعت -1

   .دبخر مسلمان از ذمی کافر که زمینی -7 جنگ غنیمت -6 آید می دست به دریا در رفتن

  ؟کنند قسمت چند باید را خمس-111

 ایـ  فقیـر  سید به طالشرای جامع مجتهد اذن با را آن باید که است سادات سهم آن قسمت یک ،قسمت دو:  جواب

 بـه  بایـد  زمـان  ایـن  در که است) ع( امام سهم آن دیگر قسم .دبدهن شده درمانده سفر در که سیدي به یا یتیم سید

   .دبرسانن دهد می اجازه او که مصرفی به یا بدهند الشرایط جامع مجتهد

  ؟چیست زکات -112

 و دقهصـ  ،فقـه  اصـطالح  در و اسـت  برکـت  و دنش افزون ،پاکیزگی ،کردن پاکیزه معنی به لغت در زکات:  جواب

  .ددهن غیره و درویش و بینوا به خدا راه در که است مالی

  ؟است واجب چیز چند زکات -113
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   گوسفند -9 گاو -8 شتر -7 نقره -6 طال -5 کشمش -4 خرما -3 جو -2 گندم -1:  چیز نه:  جواب

  ؟است صورت چه در زکات شدن واجب شرایط -114

 بتوانـد  و باشد آزاد و عاقل و بالغ آن مالک و برسد نصاب مقدار به مال که شود می واجب صورتی در تزکا:  جواب

  .دکن تصرف مال آن در

  ؟کند مصرف مورد چند در را زکات تواند می انسان -115

  مورد هشت:  جواب

  )ندارد را عیالش و خود سال مخارج که سیک( فقیر -1

  )گذراند می رت سخت فقیر از که کسی( مسکین -2

  .تاس زکات نگهداري و آوري جمع مأمور امام نائب یا) ع( علی امام طرف از که کسی -3

 کمـک  مسـلمانان  بـه  جنـگ  در یـا  شـوند  مـی  مایـل  اسالم دین به بدهند آنان به ذکات اگر که کافرهایی -4

  .کنند می

   آنان کردن آزاد و ها بنده خریداري -5

  .دبده را ودخ قرض تواند نمی که بدهکاري -6

   راه اصالح و پل ساختن مثل یا دارد دینی عمومی منفعت مسجد ساختن مانند که کاري یعنی ،اهللا سبیل -7

  .تاس شده درمانده سفر در که مسافري یعنی ،سبیل ابن -8

  ؟است واجب کسی چه بر فطره زکات -116

 براي باید نیست دیگر کس بنده و فقیر و است هوشیار و عاقل و بالغ فطر عید شب غروب موقع که کسی:  جواب

 کشـمش  یـا  خرما یا جو یا گندم است کیلو سه تقریباً که صاع یک نفري هر هستند او خور نان که کسانی و خودش

  .تاس کافی بدهد هم را ها این از یکی پول اگر و بدهد مستحق به ها این مانند و ذرت یا برنج یا

  ؟است روز چند کافاعت مدت کمترین و چیست اعتکاف -117

 روزه اعتکـاف  در .شـود  می محسوب رمضان پایانی دهه در ویژه به مستحبات از و روزه ملحقات از اعتکاف:  جواب

  .دباش مسجد در باید که است روز سه اعتکاف مدت کمترین و است شرط گرفتن

  ؟شود می تقسیم قسم چند به و چیست حج -118

 قسـم  سه بر .دشو آورده آنجا در اند داده دستور که است اعمالی دادن انجام و خدا خانه کردن زیارت ،حج:  جواب

  افراد حج ،قران حج ،تمتّع حج:  است

 طرف هر از) شرعی فرسنگ 16( میل 48 مقدار به ،اصح قول بر بنا که است واجب کسانی بر حج این:  تمتّع حج

  .دباشن دور مکه از

  .دباش مذکور مقدار از کمتر مکّه تا او فاصله که است واجب کسی بر حج دو نای از یک هر: افراد حج و قران حج 
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  ؟چیست »عزیراتت« و »ددوح« -119

... و اخـالق  و عفّـت  منـافی  اعمـال  ،زمـین  در فسـاد  ،دزدي قبیـل  از جـرائم  برخی براي اسالم گذار قانون:  جواب

   .گویند می) حد( حدود ها مجازات گونه نای به است مشخص آنها مقدار که است کرده تعیین را هایی مجازات

  ؟چیست »هید« -120

 کـه  جنـایتی  برابر در یعنی کرده وارد دیگري به که بدنی صدمه برابر در باید مجرم که است مالی جریمه:  جواب

  .دبپرداز داده انجام

  ؟است تا چند دین اصول -121

  عادم -5 تامام -4 تنبو -3 لعد -2 دتوحی -1:  تا پنج:  جواب

  ؟است تا چند دین فروع -122

 -9 منکـر  از نهـی  -8 معـروف  بـه  امـر  -7 جهاد -6 حج -5 زکات -4 خمس -3 روزه -2 نماز -1:  تا ده:  جواب

  تبرّي -10 تولی

  ؟تقلیدي یا است تحقیقی دین اصول -123

  تحقیقی:  جواب

  ؟تقلیدي یا است تحقیقی دین فروع -124

  تقلیدي:  جواب

  ؟چه ییعن »ولّیت« -125

  .نامند می »یولّت« را معصوم چهارده داشتن دوست و خدا دوستان با دوستی:  جواب

  ؟چه یعنی »برّيت« -126

  .نامند می »يبرّت« را معصوم چهارده و خدا دشمنان با دشمنی:  جواب

  ؟است شکسته مسافر هاي نماز از یک کدام -127

  )عشاء ،عصر ،هرظ( رکعتی چهار هاي نماز:  جواب

  ؟گردد می نماز شدن شکسته یا قصر موجب فرسخی چند مسافرت -128

  کیلومتر 48 یا فرسخ هشت:  جواب

  ؟است چگونه ظهر از بعد مسافرت در دار روزه حکم -129

  .تاس صحیح روزه:  جواب

  ؟بخواند رکعت چند مسافرت در را مغرب نماز باید مسافر -130

  رکعت سه:  جواب

  ؟ستا رکعت چند مسافر عصر نماز -131
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  رکعت دو:  جواب

  ؟است تا چند یومیه واجب هاي نماز -132

  صبح نماز -5 عشاء نماز -4 مغرب نماز -3 عصر نماز -2 ظهر نماز -1:  تا پنج:  جواب

  ؟شود می خوانده وقت چه و است رکعت چند کدام هر عصر و ظهر نماز -133

 نماز خواندن اندازه به ظهر از که وقتی تا ظهر اول از ظهر نماز مخصوص وقت .تاس رکعت چهار کدام هر:  جواب

   .دباش مانده مغرب به وقت عصر نماز خواندن اندازه به که است موقعی عصر نماز مخصوص وقت و ،بگذرد ظهر

  ؟شود می خوانده وقت چه و است رکعت چند عشا و مغرب نماز -134

 کـه  وقتی تا مغرب اول از مغرب نماز خصوصم وقت .تاس رکعت چهار عشاء نماز و رکعت سه مغرب نماز:  جواب

 آفتـاب  غروب از بعد که مشرق طرف سرخی که است موقعی غربم( .دبگذر نماز رکعت سه خواندن اندازه به مغرب از

 مانـده  شب نصف به عشاء نماز خواندن اندازه به که است موقعی عشاء نماز مخصوص وقت ،)دبرو بین از شود می پیدا

  .دباش

  ؟شود می خوانده وقت چه و است رکعت چند صبح نماز -135

 حرکـت  باال به رو اي سفیده ،مشرق طرف از صبح اذان نزدیک ،صبح نماز مخصوص وقت .تاس رکعت دو:  جواب

 آخـر  و ؛تاسـ  صـبح  نمـاز  وقـت  اول و دوم فجر ،شد پهن سفیده آن که موقعی .گویند می اول فجر را آن که کند می

  .آید می بیرون آفتاب که تاس موقعی صبح نماز وقت

  ؟شود می تکرار بار چند صبح نماز در رکوع -136

   بار دو:  جواب

  ؟شود می تکرار بار چند صبح نماز در سجده -137

   بار چهار:  جواب

  ؟خوانیم می رکعتی چهار نماز چند روز شبانه در -138

  عشاء ،عصر ،ظهر:  جواب

  ؟شود می تکرار بار چند رکوع ،رکعتی چهار نمازهاي در -139

   بار چهار:  جواب

  ؟شود می تکرار بار چند سجده ،رکعتی چهار نمازهاي در -140

   بار هشت:  جواب

  ؟بخواند بلند صداي با که است واجب مرد بر ،یومیه نمازهاي از یک کدام در -141

  عشاء و مغرب ،صبح هاي نماز:  جواب

  ؟شود یم خوانده آهسته اش سوره و حمد نمازهایی چه -142



  25 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  عصر و ظهر:  جواب

  ؟چیست حکم کند زیاد یا کم را نماز ارکان سهواً کسی اگر -143

   .تاس باطل نماز:  جواب

   ؟است سال چند پسران و دختران براي تکلیف سن -144

   قمري سال 9 دختران و سال 15 پسران:  جواب

  ؟دارد نام چه مستحبی نمازهاي -145

   نافله نماز:  جواب

  ؟است رکعت چند روز شبانه در نافله نماز -146

   رکعت 34:  جواب

  ؟دارد رکوع ده که است نماز کدام -147

   آیات نماز:  جواب

  ؟دارد قنوت نُه که است نماز کدام -148

   قربان عید و فطر عید نماز:  جواب

  ؟چیست حکم شود فراموش سجده یک یا تشهد نماز در که صورتی در -149

  .دآور بجا هوس سجده دو باید:  جواب

  ؟چیست حکم کند شک مغرب یا صبح نماز رکعات تعداد در انسان اگر -150

  .تاس باطل نماز:  جواب

  ؟دارد حکمی چه نماز در دو و یک بین شک -151

  .کند می باطل را نماز:  جواب

  ؟شود می خوانده چگونه نماز چهارم و سوم رکعت قرائت -152

  .دشو خوانده آهسته باید:  جواب

  ؟است واجب نمازي چه ماه گرفتن هنگام -153

  آیات نماز:  جواب

  ؟گرفت وضو نباید و خواند نماز توان می غسل کدام با -154

   جنابت غسل:  جواب

  ؟است واجب کسی چه بر ،مرگش از بعد پدر نماز قضاي -155

  تر بزرگ پسر:  جواب

  ؟چیست حکم شود فراموش سهواً رکوع نماز در اگر -156
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  .تاس باطل زنما:  جواب

  ؟است حرام گرفتن روزه روزهایی چه در -157

   قربان عید و فطر عید:  جواب

  ؟چیست در اقامه و اذان فرق -158

   بار دو اقامه در ولی شود می گفته مرتبه 4 اکبر اهللا اذان در:  جواب

  ؟بگویید را) س( زهرا حضرت تسبیحات -159

  اهللا سبحان مرتبه 33 ،اهللالحمد مرتبه 33 ،اکبر اهللا مرتبه 34:  جواب

 قـرآن  و دعـا  و ذکـر  خوانـدن  یعنی تعقیبات مشغول مقداري نماز از بعد انسان است مستحب:  است ذکر به الزم

  .باشد می) س( زهرا حضرت تسبیح ،است شده سفارش خیلی که هایی تعقیب از و بخواند را تعقیب قبله به رو و شود

  ؟ببرید نام را است اجبو آنها بر زکات که اربعه غالت -160

  کشمش و اخرم ،جو ،گندم:  جواب

  ؟است کسانی چه مخصوص جبیره وضوي -161

  .دهستن شکستگی و زخم دچار که کسانی:  جواب

  ؟نیست شرط داشتن وضو ،نماز کدام براي -162

 سـدر  بـا  که آبی -1 دهند می غسل سه را میت و دارد تکبیر پنج میت نماز:  است ذکر به الزم ،میت نماز:  جواب

  خالص آب -3 است مخلوط کافور با که آبی -2 .تاس مخلوط

  ؟چیست ما وظیفه خواند می را سوره و حمد امام وقتی جماعت نماز در -163

  .خوانیم نمی را سوره و حمد:  جواب

  ؟نفرند چند جماعت نماز برگزاري براي افراد حداقل -164

  نفر دو:  جواب

   ؟نفرند چند جمعه نماز برگزاري براي افراد حداقل -165

 رکعـت  رکـوع  از قبـل  اول قنوت ،دارد قنوت دو و است رکعت دو جمعه نماز:  است ذکر به الزم ،نفر پنج:  جواب

 ولـی  بخوانـد  هـم  را ظهـر  نماز نیست واجب خوانده را جمعه نماز که کسی ،دو رکعت رکوع از پس دوم قنوت و اول

   .دآور جا به نیز را آن که است آن مستحب احتیاط

  

  



  27 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  »نایرا اسالمی جمهوري یاساس انونق«

  

 جمهـوري  نظـام  به مردم از درصد چند و بود سالی چه در ایران اسالمی جمهوري نظام پرسی همه -166

  ؟دادند مثبت رأي اسالمی

  .ددندا مثبت رأي اسالمی جمهوري نظام به مردم% 98.2 و بود 1358 ماه فروردین یازدهم و دهم:  جواب

  ؟بود تاریخی چه در ایران اسالمی انقالب شکوفایی آغاز نقطه -167

  1342 خرداد 15: جواب

  ؟است مملکتی ارگان کدام نظر زیر مستقیماً »کشور محاسبات یواند« -168

   اسالمی شوراي مجلس:  جواب

  ؟است مقامی چه عهده به »رکشو کل ساالنه بودجه هیهت« -169

  دولت:  جواب

  ؟کیست عهده بر »گانه سه قواي روابط تنظیم و تالفاخ لح« -170

  رهبر:  جواب

  ؟شود می انجام آنها از تعداد چه حضور با اسالمی شوراي مجلس جلسات ،انتخابات برگزاري از پس -171

   نمایندگان مجموع سوم دو:  جواب

  ؟است مقام کدام صالحیت در »يعاد قوانین تفسیر و رحش« -172

  اسالمی شوراي مجلس:  جواب

   ؟شود می انجام آنها از تعداد چه تصویب با و است مقام کدام عهده به »یاساس قانون فسیرت« -173

  .شود می انجام آنها چهارم سه تصویب با ،نگهبان شوراي:  جواب

 بـه  مراجعـه  و اسالمی شوراي مجلس ،رهبري خبرگان مجلس ،جمهوري ریاست انتخابات بر نظارت -174

  ؟است مقامی چه عهده بر پرسی ههم و عمومی آراء

  نگهبان شوراي:  جواب

 از بعـد  و قبل آنها فرزندان و همسران و وزیران جمهور، رئیس معاونان ،جمهور رئیس رهبر، دارایی -175

  ؟باشد نیافته افزایش حق خالف بر تا شود می رسیدگی مقامی چه توسط ،خدمت

  قضائیه قوه رئیس:  جواب

  ؟کدامند ،اند شده شناخته رسمیت به ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون در که دینی هاي اقلیت -176

  مسیحی و کلیمی ،زرتشتی:  جواب



  28 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟است مقام کدام عهده بر »ءوزرا از یک هر یا وزیران یأته« استیضاح -177

  مجلس نمایندگان:  جواب

 مجلـس  نماینـدگان  زا تعدادي چه حداقل امضاي به که است مجلس در طرح قابل وقتی استیضاح -178

  ؟شود تقدیم

  مجلس نمایندگان از نفر ده:  جواب

 شـود  حاضـر  مجلس در آن طرح از پس مدت چه ظرف باید »حاستیضا مورد وزیر یا وزیران یأته« -179

  ؟گوید پاسخ آن به و

   روز ده:  جواب

 مـورد  را جمهـور  رئـیس  اسـالمی  شـوراي  مجلـس  نماینـدگان  از سوم یک حداقل که صورتی در -180

 در و شـود  حاضـر  مجلـس  در آن طـرح  از پـس  مـدت  چه ظرف باید جمهور رئیس ،دهند قرار استیضاح

   ؟بدهد کافی توضیحات شده مطرح مسائل خصوص

   ماه یک:  جواب

   ؟کیست عهده بر مستقیماً »کشور استخدامی و اداري مورا« و »هبودج و برنامه مورا« مسئولیت -181

  جمهور رئیس:  جواب

  ؟است کسی چه عهده بر »یدولت هاي نشان عطايا« -182

  جمهور رئیس:  جواب

  ؟پذیرد می را دیگر هاي کشور سفیران استوارنامه و کند می امضاء را سفیران نامه استوار کسی چه -183

  جمهور رئیس:  جواب

  ؟شوند می تعیین شخصی چه تصویب و کسی چه پیشنهاد به »نفیراس« -184

  جمهور رئیس تصویب ،خارجه امور وزیر پیشنهاد:  جواب

  ؟کیست کشور رسمی مقام ترین عالی رهبري مقام از پس -185

  جمهور رئیس:  جواب

  ؟کیست عهده بر »همجری قوه یاستر« و »یاساس قانون جرايا« مسئولیت -186

  جمهور رئیس:  جواب

 و هـا  دولـت  سـایر  بـا  ایـران  لتدو قراردادهاي و ها نامه موافقت ،ها نامه مقاوله ،ها نامه عهد امضاي -187

  ؟است مقام کدام با مجلس تصویب از پس المللی بین هاي اتحادیه به مربوط هاي پیمان امضاي همچنین

  او قانونی نماینده یا جمهور رئیس:  جواب 



  29 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

 بـه  او مجـدد  انتخاب آیا ،شود می انتخاب مردم مستقیم رأي با سال چند مدت براي جمهور رئیس -188

  ؟دارد اشکال دوره یک براي تنها ،لیمتوا صورت

  .تاس بالمانع دوره یک براي تنها ،متوالی صورت به جمهور رئیس مجدد انتخاب خیر ،سال چهار:  جواب

  ؟است مقام کدام عهده بر نهم و نود اصل طبق »يجمهور رئیس انتخاب بر ظارتن« مسئولیت -189

   نگهبان شوراي:  جواب

  ؟شود می تشکیل نگهبان شوراي منظور چه به ،اساسی ونقان یکم و نود اصل طبق -190

 بـا  اسالمی شوراي مجلس مصوبات مغایرت عدم نظر از اساسی قانون و اسالم احکام از پاسداري منظور به:  جواب

  آنها

   ؟نفرند چند از مرکب نگهبان شوراي اعضاي -191

 از نفـر  شـش  -2 روز مسـائل  و زمـان  یاتمقتضـ  بـه  آگـاه  و عـادل  فقهـاي  از نفر شش -1 .دنفرن دوازده:  جواب

   دانان حقوق

   ؟کیست عهده بر نگهبان شوراي فقهاي اعضاي انتخاب -192

  رهبر:  جواب

  ؟شوند می انتخاب نحوي چه به نگهبان شوراي دانان حقوق اعضاي -193

   .گردند می خابانت مجلس رأي با و شوند می معرفی اسالمی شوراي مجلس به قضائیه قوه رئیس وسیله به:  جواب

  ؟شوند می انتخاب مدتی چه براي نگهبان شوراي اعضاي -194

   سال شش:  جواب

  ؟ندارد قانونی اعتبار صورتی چه در اسالمی شوراي مجلس -195

    نگهبان شوراي وجود بدون:  جواب

 ظـر ن از وصـول  تاریخ از روز چند ظرف حداکثر را مجلس مصوبات کلیه است موظف نگهبان شوراي -196

   ؟دهد قرار بررسی مورد اساسی قانون و اسالم موازین بر انطباق

  روز ده:  جواب

 مصـوبات  کلیـه  نهـایی  نظـر  اظهـار  و رسیدگی براي را روز ده مدت نگهبان شوراي که مواردي در -197

  ؟کند وقت تمدید مجلس از مدتی چه ظرف تواند می ،نداند کافی مجلس

  دلیل ذکر با دیگر روز ده براي حداکثر:  جواب

 عهـده  بـر  اساسـی  قانون و اسالم احکام با اسالمی شوراي مجلس مصوبات مغایرت عدم تشخیص -198

   ؟است مقام کدام

  نگهبان شوراي فقهاي اکثریت:  جواب



  30 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

    ؟است مقام کدام عهده بر اساسی با اسالمی شوراي مجلس مصوبات تعارض عدم -199

   نگهبان شوراي اعضاي همه:  جواب

  ؟گوید می چه »خارجی کارشناسان ستخداما« درباره اساسی قانون دوم و هشتاد اصل -200

 شـوراي  مجلس تصویب با ضرورت موارد در مگر است ممنوع دولت طرف از خارجی کارشناسان استخدام:  جواب

  )مجلس نمایندگان چهارم هس( اسالمی

   ؟است طرح قابل اسالمی شوراي لسمج در ،نمایندگان از نفر چند پیشنهاد به قانونی هاي طرح -201

  )نفر 15( نفر پانزده حداقل:  جواب

  ؟دارد را کشور امور تمام در تفحص و تحقیق حق ارگان کدام -202

  اسالمی شوراي مجلس:  جواب

  ؟است سال چند اسالمی شوراي مجلس نمایندگی دوره -203

  )سال 4( سال چهار:  جواب

  ؟است نفر چند المیاس شوراي مجلس نمایندگان عده -204

  )نفر 270( نفر هفتاد و دویست:  جواب

  ؟است نفر چند اسالمی شوراي مجلس نمایندگان تعداد حاضر حال در -205

 هـر  در کشـور  جمعیـت  شدن زیاد صورت در سال ده هر از پس چون ،است) نفر 290( نفر نود و دویست:  جواب

   .شود می اضافه نماینده یک نفر هزار پنجاه و یکصد هر نسبت به انتخابی حوزه

   ؟کیست اختیار در عمومی آراء به مراجعه درخواست ،اساسی قانون نهم و پنجاه اصل مطابق -206

   نمایندگان مجموع سوم دو:  جواب

  ؟کیست اختیار در عمومی هاي ثروت و انفال ،اساسی قانون پنجم و چهل اصل مطابق -207

   اسالمی حکومت:  جواب

  ؟کند می تعیین کسی چه را نظام مصلحت تشخیص مجمع متغیر و تثاب اعضاء -208

  رهبر:  جواب

 بایـد  شود می تصویب و تهیه اعضاء خود توسط که نظام مصلحت تشخیص مجمع به مربوط مقررات -209

  ؟برسد کسی چه تأیید به

   رهبري مقام:  جواب

  ؟کیست عهده به رهبر تعیین -210

  مردم منتخب خبرگان:  جواب

  ؟چیست رهبر صفات و شرایط) 109 صلا( اساسی قانون نهم و یکصد اصل طبق -211



  31 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  : از عبارتند اساسی قانون نهم و یکصد اصل در رهبر صفات و شرایط:  جواب

  فقه مختلف ابواب در افتاء 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

  ؟چیست »رهبر اختیارات و ظایفو«) 110 صلا( اساسی قانون دهم و یکصد اصل طبق -212

  : از عبارتند اساسی قانون دهم و یکصد اصل در رهبر اختیارات و وظایف:  جواب 

  نظام مصلحت تشخیص مجمع با مشورت از پس ایران اسالمی جمهوري نظام کلی هاي سیاست تعیین -1

  نظام کلی هاي سیاست اجراي حسن بر نظارت -2

  پرسی همه فرمان -3

  مسلّح نیروهاي کل فرماندهی -4

  نیروها بسیج و صلح و جنگ اعالن -5

ــیس -ج  قضائیه قوه مقام ترین عالی -ب ننگهبا شوراي فقهاي -الف:  استعفا قبول و عزل و نصب -6  رئـ

 فرمانـده  -و یاسـالم  انقـالب  پاسـداران  سپاه کل فرمانده -ه كمشتر تادس رئیس -د اسیم و صدا سازمان

  انتظامی و نظامی نیروهاي عالی

   گانه سه قواي روابط تنظیم و اختالف حل -7

   نظام مصلحت تشخیص مجمع طریق از ،نیست حل قابل عادي طریق از که نظام معضالت حل -8

   مردم انتخاب از پس جمهوري ریاست حکم امضاي -9

 وظـایف  از وي تخلّف به کشور عالی دیوان حکم از پس کشور مصالح گرفتن نظر در با جمهور رئیس عزل -10

   نهم و هشتاد اصل اساس بر وي کفایت عدم به اسالمی شوراي مجلس رأي یا ،قانونی

  قضائیه قوه رئیس پیشنهاد از پس اسالمی موازین حدود در محکومین مجازات تخفیف یا عفو -11

  ؟شود می تعیین کسی چه توسط وزرا -213

   جمهور رئیس:  جواب 

  ؟چیست اش وظیفه و کیست با وزیران هیأت ریاست -214

  .دکن نظارت وزیران کار بر که است این جمهور رئیس وظیفه ،جمهور رئیس با:  جواب

  ؟است الزم حاضران از تعدادي چه موافقت ،مجلس داخلی نامه آئین تصویب براي -215

  حاضران سوم دو:  جواب 

  ؟شود می تقدیم مجلس به مقامی چه تصویب از پس قانونی لوایح -216

  وزیران هیأت:  جواب



  32 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟است مقام کدام عهده به ها معاونت سایر هماهنگی مسئولیت و وزیران هیأت اداره -217

    جمهور رئیس اول معاون:  جواب 

  ؟شود می انتخاب کنندگان شرکت آراء از تعدادي چه با جمهور رئیس -218

  آراء مطلق اکثریت با:  جواب

 ،نیـاورد  دست به را آراء مطلق اکثریت نامزدها از یک هیچ جمهوري ریاست نخست دوره در گاه هر -219

  ؟کنند می شرکت دوم دوره در نامزدها از نفر چند و شود می گرفته روزي چه در دوم بار براي گیري رأي

  نفر دو – بعد هفته جمعه روز:  جواب

 انتخابـات  ،کند فوت جمهوري ریاست نامزدهاي از یکی گیري رأي از پیش روز ده فاصله در گاه هر -220

  ؟افتد می تأخیر به روز چند مدت به

   هفته دو:  جواب

 بـه  ابـالغ  و قانونی مراحل طی از پس را پرسی همه نتیجه یا مجلس مصوبات است موظف کسی چه -221

  ؟بگذارد مسئوالن اختیار در اجرا براي و کند امضاء وي

  جمهور رئیس:  جواب

 انجـام  قبلـی  جمهوري ریاست دوره پایان از پیش مدت چه ظرف باید جدید جمهور رئیس انتخاب -222

  ؟باشد شده

  ماه یک حداقل:  جواب

 مقـامی  چـه  حضـور  با اسالمی شوراي مجلس در جمهور رئیس ،یکم و بیست و یکصد اصل مطابق -223

  ؟نماید می امضاء را نامه سوگند و کند می یاد سوگند

   نگهبان شوراي اعضاي و قضائیه قوه رئیس حضور با:  جواب

 مجلـس  اطـالع  بـا  عـادي  جـرائم  مـورد  در وزیران و او معاونان و جمهور رئیس اتّهام به رسیدگی -224

  ؟شود می انجام کجا در اسالمی شوراي

  دادگستري عمومی دادگاه:  جواب

 دادگسـتري  محـاکم  در کسـانی  چـه  حضور با است علنی مطبوعاتی و سیاسی جرائم به رسیدگی -225

  ؟گیرد می صورت

   منصفه هیأت:  جواب

  ؟است استوار اساسی چه بر »نایرا اسالمی جمهوري خارجی یاستس« -226

  : جواب

  پذیري سلطه و جویی سلطه هرگونه نفی -1 



  33 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

    کشور ارضی تمامیت و جانبه همه استقالل حفظ -2  

    گر سلطه هاي قدرت برابر در تعهد عدم و مسلمانان همه حقوق از دفاع -3  

    محارب غیر دول با متقابل آمیز صلح روابط -4  

 قابـل  صـورت  چه در ملّی امنیت عالی شوراي مصوبات و کیست »یملّ امنیت عالی شوراي ئیسر« -227

  ؟است اجرا

  رهبري مقام تأیید از پس - جمهور رئیس:  جواب

    ؟کیست عهده بر »نایرا اسالمی جمهوري سیماي و صدا سازمان رئیس عزل و صبن« -228

   رهبري مقام:  جواب

  ؟گردد می تشکیل مقامی چه نظر زیر »رکشو کل بازرسی ازمانس« -229

  قضائیه قوه رئیس:  جواب

  ؟چیست قضائیه قوه وظایف -230

  : از عبارتند قضائیه قوه وظایف:  جواب

 اخـذ  و خصـومات  رفـع  و دعـاوي  فصل و حل ،شکایات ،تعدیات ،تظلّمات مورد در حکم صدور و گیرسید -1

  .کند می معین قانون که حسبیه امور از قسمت آن در الزم اقدام و تصمیم

   مشروع هاي آزادي و عدل گسترش و عامه حقوق احیاي -2

   قوانین اجراي حسن بر نظارت -3

   اسالم جزایی مدون مقررات 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

 انتخـاب  سـال  چنـد  مـدت  بـه  و کسی چه طرف از ،کیست قضائیه قوه مقام باالترین و ترین عالی -231

  ؟شود می

  .شود می انتخاب) سال 5( سال جپن مدت به رهبري مقام طرف از – قضائیه قوه رئیس:  جواب

  ؟چیست قضائیه قوه رئیس وظایف -232

  :  از عبارتند قضائیه قوه رئیس وظایف:  جواب

   ششم و پنجاه و یکصد اصل هاي مسئولیت تناسب به دادگستري در الزم تشکیالت ایجاد -1

   اسالمی جمهوري با متناسب قضایی لوایح تهیه -2

 و آنـان  ترفیـع  مشاغل تعیین و مأموریت محل تغییر و آنها نصب و عزل و تهشایس و عادل قضات استخدام -3

   قانون طبق ،اداري امور از اینها مانند

  ؟چیست جمهور رئیس اول معاون وظیفه -233



  34 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  .ددار عهده بر را ها معاونت سایر هماهنگی مسئولیت و وزیران هیأت اداره اش وظیفه:  جواب

  ؟کند تعیین سرپرست تواند می مدت چه براي ندارند وزیر که هایی هوزارتخان براي جمهور رئیس -234

   ماه سه:  جواب

  ؟است مقامی چه عهده بر »نقوانی اجراي حسن بر ظارتن« -235

  قضائیه قوه:  جواب

  ؟شوند می انتخاب مدت چه براي و مقامی چه توسط »لک دادستان و کشور عالی دیوان ئیسر« -236

  .شوند می انتخاب سال پنج مدت به کشور عالی دیوان قضات مشورت با ضائیهق قوه رئیس توسط:  جواب

  ؟کند می انتخاب کسی چه را »يدادگستر زیرو« -237

 جمهـور  رئـیس  بـه  را دادگسـتري  وزیر قضائیه قوه رئیس که صورت این به کند می انتخاب جمهور رئیس:  جواب

   .گردد می انتخاب و پیشنهاد

  ؟چیست ستريدادگ وزیر مسئولیت -238

  .ددار عهده بر را مقننه قوه و مجریه قوه با قضائیه قوه روابط به مربوط مسائل کلیه مسئولیت:  جواب 

  ؟باشد می مقام کدام عهده بر »ممحاک در قوانین حصحی اجراي بر ظارتن« -239

   کشور عالی دیوان:  جواب

  ؟چیست کشور عالی دیوان وظایف -240

  قضایی رویه وحدت ایجاد -2 نقوانی حصحی ياجرا بر نظارت -1:  جواب

  ؟دارند نظارت سیما و صدا سازمان بر هایی ارگان چه -241

 دو کـدام  رهـ ( اسـالمی  شـوراي  مجلس و قضائیه قوه رئیس و جمهور رئیس نمایندگان از مرکب شورایی:  جواب

  )نفر

 هـاي  سیاسـت  اجـراي  نحس بر ظارتن« و »نایرا اسالمی جمهوري نظام کلی هاي سیاست عیینت« -242

  ؟کیست عهده بر »منظا کلی

  رهبر:  جواب

  ؟است طریقی چه از مجریه قوه اعمال -243

  وزرا و جمهور رئیس طریق از:  جواب

 چـه  طی در است موظف وزیر آن کند سؤال او وظایف از یکی درباره مسئول وزیر از اي نماینده اگر -244

  ؟دهد جواب سؤال به و شود حاضر مجلس در مدت

   روز ده:  جواب

   ؟است استوار اي پایه چه بر ایران اسالمی جمهوري ياقتصاد نظام – 245



  35 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

   خصوصی ،تعاونی ،دولتی بخش:  جواب

  ؟کند می صادر مقامی چه را اسالمی شوراي مجلس نمایندگان منتخبان نامه اعتبار -246

   کشور وزارت:  جواب

  ؟چیست »هنام ستوارا« -247

 آن بـه  کـه  دهـد  مـی  او بـه  اي نامـه  اعتبـار  ،فرستد می کشور از خارج به سفیري کشوري رئیس وقت هر:  جواب

  .شود می اطالق »هستوارناما«

  ؟است نهادي چه پوشش تحت »کشور لک بازرسی ازمانس« -248

  قضائیه قوه:  جواب

   ؟بود سالی چه در عمومی آراء% 98.2 از بیش با ایران اسالمی جمهوري استقرار روز -249

  1358 فروردین دوازده:  ابجو

  ؟گردد می تشکیل منظور چه به ملّی امنیت عالی شوراي -250

   ملّی حاکمیت و ارضی تمامیت و اسالمی انقالب از پاسداري و ملّی منافع تأمین منظور به:  جواب

  ؟چیست ملّی امنیت عالی شوراي وظایف -251

  : زا عبارتند ملّی امنیت عالی شوراي وظایف:  جواب

  رهبري مقام طرف از شده تعیین کلی هاي سیاست محدوده در کشور امنیتی - دفاعی هاي سیاست تعیین -1

 کلـی  تـدابیر  بـا  ارتباط در اقتصادي و اجتماعی ،فرهنگی ،اطالعاتی ،سیاسی هاي فعالیت نمودن هماهنگ -2

   امنیتی - دفاعی

   خارجی و داخلی هاي تهدید با لهمقاب براي کشور معنوي و مادي امکانات از گیري بهره -3

  ؟شود می تشکیل هایی ترکیب چه از ملّی امنیت عالی شوراي اعضاي -252

 دو – بودجـه  و برنامـه  امـور  مسئول – مسلّح نیروهاي کل فرماندهی ستاد رئیس – گانه سه قواي رؤساي:  جواب

 مقـام  ترین عالی و مربوط وزیر مورد حسب – اطالعات – کشور خارجه امور وزراي – رهبري مقام انتخاب به نماینده

   سپاه و ارتش

 مـوارد  در ،ایـران  اسـالمی  جمهوري اساسی قانون در بازنگري ،هفتم و هفتاد و یکصد اصل مطابق -253

  ؟گیرد می انجام صورت چه به ضروري

 واردمـ  جمهور رئیس به خطاب حکمی طی نظام مصلحت تشخیص مجمع با مشورت از پس رهبري مقام:  جواب

  .نماید می پیشنهاد اساسی قانون بازنگري شوراي به را اساسی قانون تتمیم یا اصالح

  ؟گردد می تشکیل هایی ترکیب چه از اساسی قانون در بازنگري شوراي اعضاي -254



  36 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

 -4 نظـام  مصـلحت  تشـخیص  مجمع ثابت اعضاي -3 گانه سه قواي رؤساي -2 نگهبان شوراي اعضاي -1:  جواب

 نفـر  سـه  -7 وزیران هیأت از نفر سه -6 رهبري مقام انتخاب به نفر ده -5 رهبري خبرگان مجلس عضايا از نفر پنج

   دانشگاهیان از نفر سه -9 اسالمی شوراي مجلس نمایندگان از نفر ده -8 قضائیه قوه از

 عـه مراج طریـق  از باید مقامی چه امضاي و تأیید از پس اساسی قانون در بازنگري شوراي مصوبات -255

  ؟برسد پرسی همه در کنندگان شرکت مطلق اکثریت تصویب به عمومی آراء به

   رهبري مقام:  جواب

  ؟است گرفته قرار اصالح مورد و بازنگري 1358 سال در اساسی قانون اصول از یک کدام -256

   44 اصل:  جواب

  ؟است کشور مقام باالترین کسی چه ،رهبري مقام از پس -257

   جمهور رئیس:  جواب

  ؟است شده تشکیل هایی بخش چه از مجریه قوه -258

   او معاونان و جمهور رئیس ،وزراء هیأت:  جواب

  ؟دارد عهده بر کسی چه را وزیران هیأت ریاست -259

  جمهور رئیس:  جواب

  ؟شود مطرح مجلس نمایندگان از تعداد چه توسط باید جمهور رئیس از سؤال -260

   نمایندگان کل  ¼:  جواب 

  ؟کدامند ایران اسالمی جمهوري نظام قواي -261

   قضائیه ،مجریه ،مقننه:  جواب

  ؟است کدام مقننه قوه اصلی رکن دو ایران اسالمی جمهوري حکومت در -262

  نگهبان شوراي و اسالمی شوراي مجلس:  جواب

  ؟چیست مقننه قوه وظیفه -263

   قوانین تصویب و تنظیم:  جواب

  ؟شود می انتخاب سال چند دتم به مقنّنه قوه ریاست -264

   سال 4:  جواب

  ؟شود می انتخاب کسی چه توسط مقنّنه قوه رئیس -265

   اسالمی شوراي مجلس نمایندگان رأي:  جواب

  ؟کیست وظایف از »قضایی رویه حدتو« دایجا -266

   کشور عالی دیوان:  جواب



  37 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟باشد می قانونی مرجع کدام وظایف از نگهبان شوراي فقهاي انتخاب -267

  رهبر:  جواب

  ؟رسد می نهایی تصویب به ارگانی چه در کشور قوانین -268

   نگهبان شوراي:  جواب

  ؟است مرجع کدام وظایف از »نمحکوما مجازات تخفیف یا فوع« -269

   رهبر:  جواب

  ؟باشد می اصل چند بر مشتمل ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون -270

   اصل 177:  جواب

  ؟است شده تدوین مرجعی چه توسط ایران اسالمی جمهوري ساسیا قانون -271

   خبرگان مجلس:  جواب

  ؟دارد نظارت )هقضائی ،مجریه ،قننهم( قوه سه بر کسی چه -272

  رهبر:  جواب

  ؟باشد می قانونی مرجع کدام وظایف از جمهور رئیس تخلّفات به رسیدگی -273

   کشور عالی دیوان:  جواب

  ؟است کسی چه عهده بر ملّی امنیت یعال شوراي ریاست -274

   جمهور رئیس:  جواب

  ؟شود می اداره مقامی چه نظر زیر دادگستري -275

   قضائیه قوه:  جواب

  ؟کند می نظارت دادگستري بر طریقی چه از رهبر -276

   قضائیه قوه رئیس:  جواب

  ؟است دستگاه کدام با کشور کل بودجه تدوین و تهیه مسئولیت -277

   ریزي برنامه و مدیریت سازمان : جواب

  ؟است مقام کدام عهده بر مجریه قوه ریاست -278

   جمهور رئیس:  جواب

  ؟کیست با کشور مسلّح نیروهاي کل فرماندهی -279

  رهبر:  جواب

  ؟دارد نام چه قضایی مرجع ترین عالی -280

   قضایی عالی شوراي:  جواب



  38 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟است مقامی چه اختیارات از گانه سه قواي روابط تنظیم و اختالف رفع -281

   رهبر:  جواب

  ؟است مرجع کدام حق »وزراء ستیضاحا« اساسی قانون طبق -282

   مجلس نمایندگان:  جواب

  ؟چیست نظام مصلحت تشخیص مجمع وظیفه -283

   نگهبان شوراي و مجلس میان احتمالی اختالفات رفع:  جواب

  ؟نماید شرکت المللی بین هاي اجالسیه در باید مقامی چه -284

   جمهور رئیس:  جواب

  ؟است قوه کدام وظایف از مشروع هاي آزادي گسترش ،اساسی قانون طبق -285

   قضائیه قوه:  جواب

  ؟شود می انجام مرجع کدام توسط »رکشو ساالنه بودجه صویبت« -286

  اسالمی شوراي مجلس:  جواب

  ؟شود می تعیین مرجعی چه طرف از جمعه امام -287

   برره:  جواب

  ؟دارد قانونی اعتبار نگهبان شوراي وجود بدون اسالمی شوراي مجلس موردي چه در -288

   نگهبان شوراي اعضاي حقوقدان نفر شش انتخاب و نمایندگان نامه اعتبار تصویب مورد در:  جواب

  ؟چیست قضائیه قوه رئیس انتخاب شرایط ،هفتم و پنجاه و یکصد اصل مطابق -289

   .دباش مدبر و مدیر -3 .دباش قضایی امور به آگاه -2 .دباش عادل مجتهد -1:  جواب

 انتخـاب  سال پنج مدت به رهبر طرف از که است قضائیه قوه مقام ترین عالی قضائیه قوه رئیس:  است ذکر به الزم

  .شود می

 داماسـتخ  و اسـالمی  جمهـوري  با متناسب قضایی لوایح تهیه ،هشتم و پنجاه و یکصد اصل مطابق -290

 وظـایف  از آنها ترفیع و مشاغل تعیین و مأموریت محل تغییر و آنها نصب و عزل و شایسته و عادل قضات

  ؟است مرجع کدام

   قضائیه قوه رئیس:  جواب

  ؟شود می اداره کسی چه نظر زیر »کشور لک بازرسی ازمانس« -291 

   قضائیه قوه رئیس:  جواب

  ؟گیرد می انجام یمرجع چه توسط جمهور رئیس حکم تنفیذ -292

   رهبر:  جواب



  39 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟رسید تصویب به و وضع صورتی چه به ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون -293

   رفراندوم و خبرگان:  جواب

 واحـدهاي  و دولتـی  مأمورین به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات و شکایات به رسیدگی منظور به -294

  ؟باشد می پاسخگو مرجعی چه دولتی

   اداري عدالت ندیوا:  جواب

  ؟شود می اداره مرجعی چه نظر زیر »اداري عدالت یواند« -295

  قضائیه قوه رئیس:  جواب

  ؟است صورت چه به دولت طرف از خارجی و داخلی عوض بدون هاي کمک یا وام دادن و گرفتن -296

     .دباش اسالمی شوراي مجلس تصویب با باید:  جواب

  ؟شود می پیشنهاد اسالمی شوراي جلسم به مرجع کدام طرف از طرح -297

   مجلس نمایندگان:  جواب

  ؟شود می پیشنهاد اسالمی شوراي مجلس به مرجع کدام طرف از الیحه -298

   دولت:  جواب

  ؟چیست اسالمی شوراي مجلس هاي کمیسیون وظیفه -299

   مجلس در شدن مطرح از قبل ها الیحه و ها طرح بررسی:  جواب

   ؟چیست جمهور رئیس وظیفه ترین مهم -300

   اساسی قانون اجراي:  جواب

   ؟کیست عهده به »رجمهو رئیس زلع« -301

   رهبر:  جواب

 توانـد  مـی  متـوالی  مـدت  چه حداکثر جمهور رئیس ،اساسی قانون چهاردهم و یکصد اصل مطابق -302

  ؟شود انتخاب

   متوالی صورت به ساله چهار دوره دو:  جواب

 را کشـور  امـور  تمام در تفحص و تحقیق حقّ مرجع کدام ،اساسی قانون ششم و هفتاد اصل مطابق -303

  ؟دارد

  اسالمی شوراي مجلس:  جواب

  ؟کند می فعالیت کسی چه نظر زیر اجرایی نظر از دادگستري -304

  قضائیه قوه رئیس:  جواب

  ؟شود می تنظیم مرجعی چه توسط مجریه و مقننه قواي با قضائیه قوه روابط -305



  40 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  وزارت دادگستري:   جواب

  ؟شود می انتخاب کسی چه توسط سفیر -306

   خارجه امور وزیر:  جواب

  ؟دارد عهده به را سفیران استوارنامه تأیید وظیفه کسی چه -307

   جمهور رئیس:  جواب

  ؟است مرجع کدام عهده بر بودجه خرج از بعد نظارت وظیفه -308

   کشور محاسبات دیوان:  جواب

   ؟است مرجع کدام اصلی وظایف از محاکم در قوانین صحیح اجراي به ناظر یقضای مرجع -309

   کشور عالی دیوان:  جواب

  ؟است مرجع کدام عهده بر »یقضای لوایح هیهت« وظیفه -310

  قضائیه قوه رئیس:  جواب

  ؟است مرجع کدام وظایف از اسالمی شوراي مجلس و نگهبان شوراي بین اختالف حل -311

   نظام مصلحت تشخیص مجمع:  جواب

 شـوراي  مجلـس  عـادي  قـوانین  با آنها مغایرت عدم تحقق منظور به وزیران هیأت مصوبات کنترل -312

  ؟است مرجعی چه عهده بر اسالمی

  اسالمی شوراي مجلس رئیس:  جواب

  ؟شود می پیشنهاد مجلس به تصویب براي مرجعی چه طرف از قانونی هاي طرح -313

   وزیران هیأت:  جواب

  ») ره( خمینی امام الهی سیاسی نامه صیتو«

 گرفتـه  قـرار  تأکیـد  مـورد ) ره( خمینـی  امـام  الهی سیاسی نامه وصیت در که موضوعی نخستین -314

  ؟چیست

 ؛بیتـی  أهـلَ  عترَتـی  و اهللاِ کتابِ الثِّقَلَین فیکُم تارِك نّیا«) : ص( اهللا رسول قال .تاس ثقلین شریف حدیث: جواب

فتَرِقا لَن مافَإِنَّهتّی یرِدا حی لَیو عضالح.«  

  ؟چیست در است پیروزي رمز همان که اسالمی انقالب بقاي رمز -315

   کلمه وحدت و اسالمی حکومت عالی مقصد ،الهی انگیزه در:  جواب

  ؟چیست اسالمی انقالب تداوم و بقاء اصلی رکن سه -316

   اجتماعی عدالت و اسالمی معنویت ،آزادي و استقالل:  جواب
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  ؟فرمودند بیان امري چه در را مسئولین همه آخرت و دنیا خیر) ره( خمینی امام -317

   جامعه محرومان حال به رسیدگی:  جواب

  ؟دارند تعریفی چه »نایرا اسالمی نقالبا« از) ره( خمینی امام -318

  »تگرف انجام ملّت دست به که عصر عجزهم«:  جواب

  ؟کیست از »مبروی خود دست با چرا برویم بین از باید که کنونا« سخن این -319

   مدرس حسن سید... ا آیت:  جواب

   ؟است کدام اسالمی جمهوري نظام در مسئوالن نابخشودنی بزرگ گناه) ره( خمینی امام نظر به -320

   مسلمین امر در مسامحه:  جواب

  ؟فرمودند چه مسلّح قواي ویژگی درباره) ره( خمینی امام -321

 و شـهرها  و هـا  راه و سـرحدات  نگهبـان  و باشند می اسالمی جمهوري قدرتمند و قوي بازوان ،مسلّح قواي:  جواب

  .باشند می ملّت به بخشان آرامش و امنیت نگهداران و روستاها

 اسالمی جمهوري کشور احبص« عنوان به کسی چه) ره( خمینی امام الهی سیاسی نامه وصیت در -322

  ؟است شده معرفی »نایرا

   الزمان صاحب مهدي حضرت:  جواب

  ؟چیست ایران اسالمی جمهوري بر تعالی حق عنایات بزرگترین از -323

   جمعه نماز:  جواب

  ؟فرمودند چه غربی شکل به آزادي مورد در) ره( خمینی امام -324

 محکـوم  عقل و اسالم ظرن از ،شود می پسران و دختران و جوانان تباهی موجب آن غربی شکل به ها آزادي:  جواب

   .تاس

  ؟دارد حکمی چه اسالم برخالف مجالّت و کتب و ها سخنرانی و مقاالت و تبلیغات -325

  .تاس واجب آنها از جلوگیري مسلمانان و ما همه بر و است حرام:  جواب

  ؟دارد حکمی چه) ره( خمینی امام دیدگاه از »ماسال فظح« -326

  .تاس واجبات تمام رأس در:  جواب

  ؟چیست حاضر حال در ایران مردم وظیفه ترین مهم -327

   آن دستاوردهاي و اسالمی انقالب از حفاظت:  جواب

  ؟چیست ها دانشگاه درباره شیطانی هاي نقشه جمله از -328

 غـرب  یـا  شـرق  سـوي  بـه  و کننـد  منحـرف  خودي هاي ارزش و ادب و فرهنگ از را جوانان که است آن:  جواب

  .دبکشانن
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  ؟بود نهادي چه از اش عمده قسمت است زده مهلک ضربه اسالم و ایران به آنچه اخیر قرن نیم در -329

   دانشگاه:  جواب

  ؟است ارگانی چه است الزم آن از مراقبت و تصفیه و اصالح که اموري از -330

   مجریه قوه:  جواب

 در و اسـت  اجـرا  سـت د در طـوالنی  هاي سال که استعمار بزرگ هاي قدرت شیطانی هاي نقشه از -331

  ؟چیست ،شد پیگیري محمدرضا زمان در و گرفت اوج رضاخان زمان

    روحانیت کشیدن انزوا به:  جواب

  ؟دارند امریکا از توصیفی چه) ره( خمینی امام -332

  .تاس کشیده آتش به را جهان سراسر که است بالذات تروریست امریکا:  جواب

 حـد  تـا  باز آن آثار و گذاشت ما کشور و کشورها در بزرگی تأثیر االسف مع که هایی نقشه جمله از -333

  ؟بود چه مانده بجا زیادي

  .دبو آنها نمودن زده شرق و زده غرب و خویش از زده استعمار کشورهاي نمودن بیگانه:  جواب

  ؟چیست) ره( خمینی امام الهی و سیاسی نامه وصیت در »کبیر قلث« و »اکبر قلث« زا منظور -334

  .تاس» ) ص( اهللا رسول بیت اهل یا ترتع« کبیر ثقل و است »مکری رآنق« اکبر ثقل:  جواب

  ؟نمودند وصیت چه روحانیت محترم جامعه به) ره( خمینی امام -335

 تفـاوت  بـی  و نکشـند  کنـار  مجلـس  وکالي و جمهور رئیس انتخاب خصوصاً جامعه مسائل از را خودشان:  جواب

  .دنباشن

  ؟بود چه آینده شوراي و رهبر به) ره( خمینی ماما نامه وصیت -336

  .دکن مستضعفان و محرومان و اسالم وقف را خود:  جواب

  ؟کند تهدید داخل از را اسالمی انقالب است ممکن خطراتی چه -337

   اختالف و تفرقه ،هدف فراموشی:  جواب

 گروهـی  درون اختالفات از و کنند حفظ را خود نظامی قدرت توانند می مسلّح قواي صورتی چه در -338

  ؟بمانند مصون

  .ددارن نگه دور سیاسی هاي بازي از را خود و نشوند وارد گروهی و حزب هیچ در که صورتی در:  جواب

  ؟داند می هایی ملت چه از بهتر حاضر عصر در را ایران ملت) ره( خمینی امام -339

  )ع( حسین امام و) ع( علی امام عهد در عراق و کوفه و) ص( اهللا رسول عهد در حجاز ملت از بهتر:  جواب

  ؟نمودند اي توصیه چه نگهبان شوراي به) ره( خمینی امام حضرت -340
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 از و نشـوند  واقـع  قـدرتی  هـیچ  تـأثیر  تحـت  و ایفـاء  را خود ملّی و اسالمی وظایف قدرت و دقّت کمال با:  جواب

 کـه  کشـور  ضـرورت  مالحظـه  بـا  و نمایند جلوگیري مالحظه هیچ بدون اساسی قانون و مطهر شرع با مخالف قوانین

  .دنماین توجه ،شود اجرا باید فقیه والیت به گاهی و ثانویه احکام با گاهی

  ؟چیست انحراف از دانشگاه نجات و رهایی) ره( امام دیدگاه از -341

  .تاس کشور و ملّت نجات:  جواب

  ؟بود چه ها دانشگاه و ها دبیرستان و دانشسراها جوانان به) ره( امام وصیت -342

 مصـون  خودشان ملّت و کشور و خود آزادي و استقالل تا کنند قیام انحرافات مقابل در شجاعانه خودشان:  جواب

  .دباش

  ؟است گذاشته دیانت در را سیاست پایه اولین کسی چه) ره( خمینی امام نظر به -343

  )ص( اسالم پیامبر:  جواب

  ؟فرمودند چه »خبرگان انتخاب در سامحهم« درباره) ره( خمینی امام -344

  .تاس کبیره گناهان رأس در و شود می وارد کشور و اسالم به ناپذیر جبران خسارت:  جواب

  ؟»مبودی غافل آن از ما که بود الهی اي حفهت«:  فرمودند چیزهایی چه درباره) ره( خمینی امام -345

   کارشناسان اخراج – اقتصادي تحریم – جنگ:  جواب

  ؟است شده بیان خرافاتی و اساس بی سراپا مذهبی بعنوان مذهب کدام) ره( امام نامه وصیت در -346

   وهابیت مذهب:  جواب

  ؟فرمودند چه »البالغه نهج« کتاب مورد در) ره( خمینی امام -347

 بشـر  بخـش  ییرهـا  کتـاب  بـاالترین  و معنـوي  و مادي زندگی دستور ترین بزرگ ،قرآن از بعد البالغه نهج:  جواب

  .تاس

  ؟ندارد کم شوروي و امریکا و اروپا از نژادهایی چه) ره( امام نامه وصیت در -348

   عرب و آریا نژاد:  جواب

  ؟بود چه) اسالمی حکومت و اسالم( دمور در الهی سیاسی نامه وصیت در) ره( امام دیدگاه -349

 تـأمین  وجـه  بـاالترین  بـه  آخـرت  و دنیا در را خود فرزندان سعادت آن بستن بکار با که است الهی پدیده:  جواب

  .کند می

 اسـت  رسـانده  مقـامی  به را آنها زحمت با ملّت این که کسانی تمام از) ره( امام حضرت درخواست -350

  ؟بود چه

   مستضعفین به خدمت:  جواب

  ؟فرمودند بیان تعریفی چه »مسالا« درباره) ره( خمینی امام -351
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 بـه  انسـانی  هـر  کـه  است بهایی گران گوهر و ،ندارد نظیر آن نهایت تا عالم صدر از که ستا متاعی اسالم:  جواب

  .تاس آن طالب خود آزاد فطرت

   ؟بود چه »نروحانیا و انشگاهیاند« به) ره( امام حضرت توصیه -352

 و هـا  نقشـه  از و زندسا تر استوار و تر محکم را تفاهم و دوستی پیوند یکدیگر با بیشتر چه هر ،گروه دو این:  جواب

  .دنباشن غافل غدار دشمن هاي توطئه

  ؟چه یعنی »صاعد رآنق«) ره( امام حضرت الهی سیاسی نامه وصیت در -353

  .گویند می صاعد قرآن را) ع( معصومین از منقوله و وارده دعاهاي:  جواب

  ؟است کرده آوري گرد را آن کسی چه و کیست از البالغه نهج متن -354

) ره( رضـی  سـید  وسـیله  بـه  و اسـت ) ع( علـی  حضـرت  قصار کلمات و ها نامه ،ها خطبه شامل البالغه هجن:  جواب

  .تاس شده گردآوري

  ؟است دعایی چه »تعرفا عايد« -355

 آسـمان  زیـر  ،عرفـه  روز ظهـر  از بعـد  در) ع( الحسـین  اباعبداهللا حضرت که است مناجاتی ،عرفات دعاي:  جواب

    .دخواندن را آن ،ریختند می اشک باران همانند هک حالی در و ،عرفات صحراي

  ؟چیست) ره( امام حضرت الهی و سیاسی نامه وصیت در» )ع( محمد آل بورز« زا منظور -356

 مشـتمل  و رسیده) ع( سجاد امام از که است دعاهایی مجموعه ،سجادیه صحیفه( .تاس سجادیه صحیفه:  جواب 

  . )تاس نیعرفا و سیاسی مضامین با دعا 54 بر

  ؟گرفت لقب »ماقرالعلوب« شیعیان پنجم امام چرا -357

 ذکر به الزم .ددا توسعه و کرد استخراج را آن فروع و شناساند را اسالمی علوم پایه ،بود علم شکافنده زیرا:  جواب

  .تاس تاریخ شخصیت باالترین »ماقرالعلوب«:  است

  ؟است ها انقالب دیگر و ایران اسالمی انقالب بین هایی تفاوت چه) ره( خمینی امام دیدگاه از -358

 و ،اسـت  قیـام  و انقـالب  انگیزه در ،مبارزه کیفیت در ،پیدایش در ها انقالب سایر با اسالمی انقالب تفاوت:  بجوا

 عنایـت  ایـران  زده غـارت  و مظلوم ملّت بر خداوند جانب از که بوده غیبی هدیه و الهی تحفه یک انقالب این که این

  .تاس هشد

  ؟چیست »یخارج یاستس« درباره) ره( امام حضرت توصیه -359

 امـور  در دخالـت  قصـد  که هایی دولت با حسنه روابط و کشور منافع و استقالل حفظ ،خارجی سیاست در:  جواب

  .دباش نظر مد باید ندارند را ما کشور

   ؟تچیس ملّت قبال در مجلس و دولت وظیفه) ره( خمینی امام دیدگاه از -360

  .دنکنی کوتاهی محرومان و مستضعفان خصوصاً ،آنان به گذاري خدمت در و بدانید را ملّت این قدر:  جواب
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  ؟چیست »حمسلّ یروهاين« به) ره( یخمین امام تأکید چهار -361

 عـدم  ،آنهـا  در عضـویت  عـدم  و احـزاب  از گیـري  کناره ،دشمنان مقابل در دفاع جهت همیشگی آمادگی:  جواب

  مسلّح نیروهاي هماهنگی و وحدت ضرورت ،اسالمی انقالب دشمنان کید از غفلت

  ؟نوشتند سالی چه در را خود الهی و سیاسی نامه وصیت) ره( خمینی امام حضرت -362

  ) 1403 االولی جمادي 1(  1361 بهمن 26:  جواب

  ؟فرمودند محول کسانی چه به ترتیب به را نامه وصیت خواندن) ره( امام حضرت -363

 فقهـاي  از یکـی  ،کشـور  عـالی  دیوان رئیس ،اسالمی شوراي مجلس رئیس ،جمهور رئیس ،خمینی احمد:  جواب

  .ننگهبا شوراي

  »نرآق«

  ؟است سوره چند داراي کریم قرآن -364

  سوره 114:  جواب

  ؟است آیه چند داراي کریم قرآن -365

  آیه 6236:  جواب

  ؟است حزب چند داراي کریم قرآن -366

  حزب 120:  جواب

  ؟است جزء چند داراي کریم قرآن -367

  جزء 30:  جواب

  ؟است حزب چند داراي جزء یک -368

  حزب 4:  جواب

  ؟است معروف »قرآن لبق« به سوره کدام قرآن در -369

  )یس( نیاسی سوره:  جواب

  ؟است معروف »قرآن عروس« به سوره کدام قرآن در -370

   الرحمن سوره:  جواب

  ؟است معروف »قرآن مادر« به سوره کدام -371

  الحمد سوره:  جواب

  ؟باشد می سوره کدام در »الکرسی یهآ« -372

  بقره سوره:  جواب
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  ؟باشد می الکرسی آیه جزو اي آیه چه کریم قرآن در -373

   بقره سوره 257 تا 255 آیات:  جواب

  ؟شود می نامیده »بالکتا فاتحه« سوره کدام -374

   حمد سوره:  جواب

  ؟باشد می آیه چند شامل و است کدام قرآن سوره )ترین طوالنی( ترین بزرگ -375

   آیه 286 ،بقره سوره:  جواب

  ؟باشد می آیه چند شامل و است کدام قرآن سوره )ترین کوتاه( ترین کوچک -376

   آیه 3 ،کوثر سوره:  جواب

  ؟یدببر نام را باشند می بیشتري شهرت داراي که قرآن دیگر هاي نام و اسامی -377

   تنزیل ،ذکر ،کتاب ،فرقان:  جواب

  ؟است صورت چند به قرآن نزول -378

   یکباره و دفعی -2 تدریجی -1:  است صورت دو به:  جواب

  ؟شد نازل) ص( پیامبر بر سال چند مدت در قرآن تدریجی نزول -379

   سال 23:  جواب

  ؟شد نازل) ص( پیامبر بر یکباره قرآن شب کدام در -380

 مـاه  آخـر  دهـه  هـاي  شب از یکی در قدر شب ،شیعه محققان اکثر آراء طبق:  است ذکر به الزم ،قدر شب:  جواب

 و دانسـت  قـدر  شـب  را رمضان ماه سوم و بیست شب باید فراوان روایات شهادت و قوي ظن به که دارد قرار رمضان

  .تاس بوده شب همین در کریم قرآن نزول آغاز که گفت باید

  ؟است سوره کدام از شد نازل) ص( اکرم پیامبر بر که آیاتی اولین -381

  »قخَلَ الَّذي ربک بِاسمِ قرَاءا« علق سوره:  جواب

  ؟بود چه شد نازل) ص( اکرم پیامبر بر که اي آیه آخرین -382

  » ... ینعمت علَیکُم اَتممت و دینَکُم لَکُم کملتاَ«:  جواب

  ؟ردندا اهللا بسم ،قرآن سوره کدام -383

   توبه سوره:  جواب

  ؟دارد اهللا بسم دو ،قرآن سوره کدام -384

   نمل سوره:  جواب

  ؟چیست اسري سوره دیگر نام -385

   اسرائیل بنی:  جواب



  47 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟چیست غافر سوره دیگر نام -386

   مؤمن سوره:  جواب

  ؟است معروف جحد سوره به قرآن سوره کدام -387

   کافرون سوره:  جواب

  ؟دارد وجود »اهللا سمب« چند قرآن در -388

  114:  جواب

  ؟دارد نام چه شود می خوانده جمعه نماز در که اي سوره دو -389

   منافقون و جمعه سوره:  جواب

  ؟معروفند »لق هارچ« به قرآن هاي سوره کدام -390

   ناس ،فلق ،اخالص ،کافرون هاي سوره:  جواب

  ؟یستک) ص( اکرم پیامبر رحلت از پس قرآن آورنده گرد -391

  )ع( علی حضرت:  جواب

  ؟درآمد کتاب یک صورت به و شد آوري جمع کسی چه زمان در قرآن بار اولین -392

  )بکر ابی( اول خلیفه:  جواب

  ؟بود چه کتاب یک صورت به و جا یک طور به کریم قرآن آوري جمع انگیزه و علّت -393

   تغییر و تحریف و دستبرد از ريجلوگی و قرآن حافظین از نفر هفتاد رسیدن شهادت به:  جواب

  ؟بود که نمود گذاري اعراب و تجوید را قرآن که شخصی اولین -394

  )ع( علی حضرت:  جواب

  ؟بود که کرد گذاري نقطه را قرآن که کسی اولین -395

   دوئلی ابواالسود:  جواب

  ؟چیست »یمکّ هاي سوره و یاتآ« -396

  .تاس شده نازل مدینه به پیامبر هجرت از پس که شود می گفته آنهایی به:  جواب

  ؟چیست »یمدن هاي سوره و یاتآ« -397

 شـده  نـازل  مدینـه  بـه  مکّـه  از پیامبر هجرت از قبل و بعثت اول سال سیزده که شود می گفته آنهایی به:  جواب

  .تاس

  ؟چیست مکی هاي سوره و آیات قطعی و کلی خصوصیات -398

  : از عبارتند مکی هاي سوره و آیات قطعی و کلی خصوصیات:  جواب

  .تاس مکی دارد وجود »هجدس« آن در که اي سوره هر -1



  48 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  .تاس مکی رفته کار به »الّک« لفظ آن در که اي سوره هر -2

 سـوره  مگـر  ،است مکی شود نمی دیده درآن »اآمنو الذین ایها ای« و »سالنا ایها ای« آن در که اي سوره هر -3

  .تاس دهآم آن اواخر در که در که حج

  .تاس مکی - بقره سوره جز ،است آمده گذشته ملل و انبیاء قصص آن در که اي سوره هر -4

  .تاس مکی - بقره سوره جز ،شود می دیده ابلیس و آدم داستان آن در که اي سوره هر -5

 و قرهب( وانزهرا سوره جز ،شود می آغاز آن امثال و »رلا« و »ملا« قبیل از مقطعه حروف با که اي سوره هر -6

  .تاس مکی )نعمرا آل

  ؟چیست مدنی هاي سوره و آیات قطعی و کلی خصوصیات -399

  : از عبارتند مدنی هاي سوره و آیات قطعی و کلی خصوصیات:  جواب

  .تاس مدنی ،شود می دیده احکام و جهاد فرمان آن در که اي سوره هر -1

 اسـت  شده گزارش ،سیاسی و اجتماعی ،مدنی قوانین ،حقوق و فرائض ،حدود ،احکام آنها در که هایی سوره -2

  .تاس مدنی است آمده آنها در مفصل طور به و

   عنکبوت سوره جز ،است مدنی است شده یاد منافقین از آنها در که اي سوره هر -3

  دینشان در غُلُو و تعصب عدم به آنها دعوت و کتاب اهل با مجادله -4

  ؟چیست آیه لغوي معنی -400

 -1:  از عبارتنـد  اسـت  رفتـه  کـار  به قرآن در معانی آن از برخی که است گوناگونی معانی داراي آیه کلمه:  جواب

   آور شگفت و عجیب امر -3 جماعت -2 نشانه و عالمت

  ؟چیست آیه اصطالحی تعریف -401

 شـده  مشخص نهاآ حدود ،روایت و نقل طریق از که است هایی جمله یا و کلمات یا و حروف از بخشی آیه:  جواب

  .تاس

  ؟چیست سوره لغوي معنی -402

 باشـد  مـی  مناسـبتی  وجـه  داراي قـرآن  سـوره  بـا  معـانی  این که است گوناگونی معانی داراي سوره کلمه:  جواب

  :  از عبارتند

 مانـده  بـاقی  و خـورده  نـیم  از عبارتنـد  کـه  دانند می مهموز و »هؤرس« یافته تسهیل و مخفف را آن برخی -1

 اش سـوره  جهـت  بـدین  ،اسـت  آن از قسـمتی  و قطعـه  قـرآن  سـوره  چـون  و ،باشد می ظرف در آشامیدنی

  .نامند می سوره صورت به و کردند حذف را آن همزه ،تلفظ در تسهیل منظور به منتهی ،نامیدند



  49 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

 را اآنهـ  و کـرده  احاطه را آیاتی پیرامون قرآن سوره چون و ،است شهر باره و حصار معنی به ،سور از سوره -2

 سـوره  را آن ،اسـت  رفیـع  و مرتبـت  بلنـد  ،شـهر  بـاره  همچون نیز و آورده در واحدي صورت به و هم گرد

  .نامند می

 از آیـاتی  اي دستواره مانند قرآن سوره چون و ،باشد می »ددستبن=  ستوارد« معرب که است سوار از سوره -3

  .دش نامیده سوره ،است گرفته بر در را قرآن

 آن اسـت  رفیعـی  منزلت و مقام داراي سوره یک حد در حتّی الهی کالم چون و ،است رفیع منزلت و مقام -4

   .نامند می سوره را

  ؟چیست سوره اصطالحی تعریف -403

 در دیگـر  اي عـده  .تاسـ  انجـامی  و آغـاز  داراي کـه  باشد می قرآنی آیات از بخشی ،سوره:  گوید جعبري:  جواب

   .ددار قرار »هسملّب« دو میان که است قرآنی آیات از یبخش ،سوره:  اند گفته سوره تعریف

   ؟ببرید نام را »دحم ورهس« دیگر) هاي نام( اسامی -404

 ،الکافیـه  ،الکنـز  ،لوافیـه ا ،المثـانی  السبع ،العظیم القرآن ،القرآن ام ،القرآن فاتحه ،الکتاب ام ،الکتاب فاتحه:  جواب

 ،المسـئله  تعلـیم  ،السئوال ،الدعا ،الصلوة الشافیه، ،الشفاء ،الراقیه ،القصري دالحم ،االولی الحمد ،الشکر ،النور ،االساس

     التفویض ،المناجاة

  ؟ببرید نام را »هبقر ورهس« دیگر هاي نام -405

  )نقرآ وهانک( القرآن سنام ،)تبهش( الفردوس ،)نقرآ خیمه و وشپ( القرآن فسطاط:  جواب

  ؟باشند می معروف »ناواهرز« به قرآن هاي سوره از کدامیک -406

   عمران آل و بقره هايسوره:  جواب

  ؟دارد نام چه قرآن طوالنی سوره هفت -407

   طوال سبع:  جواب

  ؟ببرید نام را) طوال بعس( نقرآ طوالنی سوره هفت -408

:  اسـت  ذکـر  به زمال توبه سوره با همراه انفال سوره ،اعراف ،انعام ،مائده ،نساء ،عمران آل ،بقره هاي سوره:  جواب

  .دهند می تشکیل را قرآن هاي سوره ترین طوالنی ترتیب به که است آن براي »لواط« به سوره این تسمیه وجه

  ؟گویند می »نعوذَتَیم« قرآن هاي سوره کدام به -409

   ناس و فلق هاي سوره:  جواب

  ؟گویند می »مزائع« قرآن هاي سوره کدام به -410

   علق ،نجم ،فصلت ،دهسج هاي سوره:  جواب

  ؟معروفند »نواسیطَ« به قرآن هاي سوره کدام -411



  50 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

   قصص ،نمل ،شعراء هاي سوره:  جواب

  ؟معروفند »نرینَتَیقَ« به قرآن هاي سوره کدام -412

   برائت و انفال هاي سوره:  جواب

  ؟شود می آغاز »همقطع روفح« با قرآن هاي سوره از سوره چند -413

   سوره 29:  جواب

   ؟است شده بیان ها سوره کدام در »نقرآ مقَطَّعه روفح« -414

 ،نمـل  ،شـعراء  ،طـه  ،مـریم  ،حجـر  ،ابـراهیم  ،رعد ،یوسف ،هود ،یونس ،اعراف ،عمران آل ،بقره هاي سوره:  جواب

    لمق ،ق ،حقافا ،جاثیه ،دخا ،زخر ،شور ،فصل ،مؤمنون ،ص ،یس ،سجده ،لقمان ،روم ،عنکبوت ،قصص

  ؟کجاست آن نزول محل و چیست قرآن سوره ترین طوالنی -415

   مدینه – بقره سوره:  جواب

  ؟کیست مکّه در وحی) نویسنده( کاتب نخستین -416

   سرح ابی بن سعد بن اهللا عبد:  جواب

  ؟کیست مدینه در وحی کاتب نخستین -417

   کعب بن ابی:  جواب

  ؟گرفت امانج خلیفه کدام زمان در »فصحم« به قرآن نامگذاري -418

   بکر ابی:  جواب

  ؟نامند می چه را قرآن هاي سجع -419

  )اصلهف( فواصل:  جواب

  ؟است واجب هاي سجده داراي قرآن در سوره چند -420

   علق یا اقراء ،النجم ،سجده حم ،تنزیل الم:  سوره چهار:  جواب

  ؟چیست است شده نازل مدینه به) ص( اکرم پیامبر هجرت از بعد که اي سوره اولین -421

  بقره سوره:  جواب

  ؟دارد نام چه قرآن سوره اولین -422

   حمد سوره:  جواب

   ؟دارد نام چه قرآن سوره آخرین  .423

   ناس سوره:  جواب

  ؟است کدام کریم قرآن آیه بزرگترین -424

   بقره سوره 282 آیه:  جواب



  51 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟است شده بیان قرآن سوره کدام در قابیل و هابیل داستان -425

   32 تا 27 آیه مائده سوره:  بجوا

  ؟ببرید نام را است آمده کریم قرآن در که مقدس کتاب پنج نام -426

   تورات ،صح ،انجیل ،زبور ،قرآن:  جواب

  ؟شود نمی خوانده گاهی که است حروفی چه قرآن در -427

   والی حروف:  جواب

  ؟گرفت صورت کسی چه همت به و کشور کدام در مسلمانان توسط قرآن چاپ نخستین -428

   عثمان موالي همت به ،)1878 سال( روسیه پطرزبورگ شهر در:  جواب

  ؟چیست شد نازل) ص( پیامبر بر که اي سوره اولین -429

   علق سوره:  جواب

  ؟چیست شد نازل) ص( پیامبر بر که اي سوره آخرین -430

   نصر سوره:  جواب

  ؟دارد نام چه است شده نازل) ص( اکرم پیامبر بر مکّه در که هایی سوره -431

   مکّی:  جواب

  ؟دارد نام چه است شده نازل) ص( اکرم پیامبر بر مدینه در که هایی سوره -432

   مدنی:  جواب

  ؟باشند می مکّی قرآن سوره چند -433

   سوره 90:  جواب

  ؟باشند می مدنی قرآن سوره چند -434

   سوره 24:  جواب

   ؟است معروف »القصص حسنا« به قرآن در داستان کدام -435

  )ع( یوسف حضرت داستان:  جواب

  ؟دارد گرفتن روزه و رمضان مبارك ماه به اشاره قرآن سوره کدام -436

  183 آیه ،بقره سوره:  جواب

  ؟است) س( فاطمه حضرت اسالم نمونه زن درباره قرآن سوره کدام -437

   کوثر سوره:  جواب

  ؟دارد وجود مستحب سجده چند قرآن در -438

   سجده 11:  جواب



  52 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟بودند رفته خواب به غار در سال چند »فکه صحابا« قرآن قول به -439

   سال 309:  جواب

  ؟نامد می چه را »فکه صحابا« کریم قرآن -440

   جوانمردان:  جواب

  ؟چیست ها نابسامانی و فسادها از بسیاري مادر ،کریم قرآن دیدگاه از -441

   فقر:  جواب

 امـري  چـه  ردیف در فقر کاهش و جامعه اقتصادي وضع بهبود منظور به ذکات دادن کریم قرآن در -442

  ؟است آمده

   نماز اقامه:  جواب

  ؟کند می اشاره) ص( پیامبر معراج به ،قرآن سوره کدام -443

   10 آیه ،نجم سوره:  جواب

  ؟کند می اشاره المبیت لیله در) ص( پیامبر هجرت به ،قرآن سوره کدام -444

   40 آیه ،توبه سوره:  بجوا

  ؟دارد اشاره) ص( اکرم پیامبر دتولّ دوره مشهور داستان به ،قرآن سوره کدام -445

   فیل سوره:  جواب

  ؟بود چه شد نازل) ص( پیامبر بر که کاملی سوره نخستین -446

   علق سوره:  جواب

  ؟چیست »لنفاا« مجید قرآن نظر در -447

 تعلّـق  اسـالمی  حکومـت  بـه  که است هایی ثروت و اموال »لنفاا« دیگر بارتع به .تاس عمومی هاي ثروت:  جواب

  .تاس اسالمی جامعه رهبر دست به آنها اختیار و داشته

ـ « اختیار ،قلیلی عده دست در ثروت تمرکز از جلوگیري براي کریم قرآن -448  چـه  دسـت  بـه  را »ءیفَ

  ؟است داده کسی

 افتـاده  مسـلمانان  دسـت  به جنگ بدون که است هایی زمین »یءف«:  است ذکر به الزم .یاسالم حکومت:  جواب

   .تاس

  

  



  53 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  »الجنان حیمفات و البالغه نهج ،مازن«

  ؟چیست »زمان« -449

  .تاس تعهد و ایمان پرورش براي عملی مکتب یک نماز:  جواب

  ؟کیست از »تاس سازي آدم کارخانه مازن« عبارت -450

  )ره( خمینی امام حضرت:  جواب

  ؟کجاست است نماز و عبادت محور که زمین نقطه ناولی -451

   کعبه:  جواب

  ؟کیست از »شوم نمی سیر نماز از هرگز نم« سخن این -452

  ) ص( اکرم رسول:  جواب

 باشـد  برخوردار الهی صبغه از قرآن تعبیر به و باشد داشته الهی جهت که حرکتی ،اسالم دیدگاه از -453

  ؟دارد نام چه

   عبادت:  جواب

  ؟چیست عبادت ریشه -454

   محبت و معرفت:  جواب

  ؟چیست است ها دل آرامش و اطمینان راه تنها که خدا یاد -455

   نماز:  جواب

  ؟چیست »زنما رزشا« و »زنما وحر« -456

  .تاس خشوع با بودن همراه ،نماز ارزش ،است نماز مفاهیم روي تأمل و قلبی توجه همان ،نماز روح:  جواب

:  گفـت  مـی  و پریـد  مـی  او رخسار از رنگ رسید می فرا نماز وقت که هنگامی ما امامان از کدامیک -457

  ؟»تاس رسیده فرا الهی امانت اداء قتو«

  ) ع( علی امام:  جواب

  ؟چیست) ع( علی حضرت کتاب نام -458

   البالغه نهج:  جواب

  ؟شد آوري جمع کسی چه توسط) ع( علی حضرت البالغه نهج -459

   یرض سید:  جواب

  ؟است خطبه چند داراي البالغه نهج -460

    خطبه 239:  جواب



  54 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟است رساله و نامه چند داراي البالغه نهج -461

   رساله و نامه 79:  جواب

  ؟است قصار کلمات چند داراي البالغه نهج -462

   قصار کلمه 472:  جواب

  ؟فرمودند چه »نیماا« حقیقی معنی درباره) ع( علی امام -463

 و پـا  و سـت د( اعضاء با دادن انجام و زبان به اقرار ،)ننمود باور و عتقادا( دل به شناختن و معرفت ،یمانا:  جواب

  .تاس )اآنه مانند و زبان و گوش و چشم

  ؟فرمودند چه »نزبا نترلک« درباره) ع( علی امام -464

  .گزد می کنی رهایش اگر که است اي درنده ،نشده تربیت زبان:  جواب

   ؟چیست »ها دشمنی و ها دوستی« درباره) ع( علی حضرت هدیدگا -465

 در و ،گـردد  تـو  دشـمن  روزي شـاید  )ننکـ  آگـاه  خود اسرار همه بر را وا( کن مدارا دوست با دوستی در:  جواب

  .دگرد تو دوست روزي شاید زیرا ،کن مدارا نیز دشمن با دشمنی

   ؟است آمده دعا کدام رد و معناست چه به »ثالغو لغوثا« الجنان مفاتیح در -466

  .تاس آمده »رکبی وشنج« دعاي در و باشد می »وت بر پناه ،تو بر ناهپ« معنی به:  جواب

  ؟شود می برخوردار ثواب از بخواند رمضان ماه اول در نیت به را آن انسان اگر که است دعایی چه -467

  کبیر جوشن يدعا:  جواب

  ؟شود خوانده رمضان ماه از شب چند در است بهتر »رکبی وشنج« دعاي -468

  )نرمضا ماه سوم و بیست و یکم و بیست ،نوزدهم هاي شب( شب سه در:  جواب

  »رمعاص و ایران اریخت«

   ؟نامیدند »مدو نقالبا« را آن) ره( خمینی امام حضرت که بود حرکتی چه -469

  ) 1358 آبان 13(  آمریکا جاسوسی النه تسخیر:  جواب

   ؟شد شهید فرقان گروه توسط سالی چه در مطهري استاد -470

  )دش گذاري نام »ممعلّ وزر« استاد این احترام به روز ینا( 1358 اردیبهشت 12:  جواب 

  ؟شد گذار بر سالی چه در و کسی چه امامت به تهران دانشگاه در جمعه نماز اولین -471

   1358 مرداد 5 – طالقانی محمود سید اهللا آیت امامت به:  جواب 

  ؟بود سالی چه در) ره( خمینی امام حضرت فرمان به مستضعفین بسیج تشکیل -472

   1358 آذر 5:  جواب



  55 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟بود سالی چه در) ره( خمینی امام حضرت فرمان به آموزي سواد نهضت تشکیل -473

   1358 دي 7:  جواب

  ؟بود سالی چه در و کسی چه فرمان به فرهنگی انقالب عالی شوراي تشکیل -474

   1363 آذر 19 –) ره( خمینی امام فرمان به:  جواب

  ؟نامیدند »گبزر ماسهح« عنوان به را روزي چه اي خامنه اهللا آیت -475

  )يجمهور ریاست به خاتمی آقاي شدن نتخابا( 1376 خرداد 2:  جواب

 لترح سالی چه در ایران اسالمی جمهوري بنیانگذار و انقالب کبیر رهبر) ره( خمینی امام حضرت -476

  ؟فرمودند

   1368 خرداد 14:  جواب

  ؟شد منصوب رهبري به تاریخی چه در اي خامنه اهللا آیت -477

  1368 خرداد 14:  جواب

  ؟بود تاریخی چه در آمریکا با ایران سیاسی رابطه قطع -478

  1359 فروردین 20:  جواب

  ؟بود تاریخی چه در طبس در ایران به آمریکا نظامی حمله -479

  1359 دیبهشتار 5:  جواب

  ؟رساندند شهادت به را او منافقان که بود کسی چه ما کشور قضائیه قوه رئیس اولین -480

   بهشتی دکتر:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سالی چه در امام یاران از تن 72 و بهشتی دکتر -481

   1360 تیر 7:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سالی چه در باهنر و رجایی شهید -482

  1360 شهریور 8 : جواب

  ؟افتاد اتفاق سالی چه در سعود آل توسط آمریکا هدایت به خدا خانه زائران شهادت -483

   1366 اردیبهشت 6:  جواب

  ؟افتاد اتفاق سالی چه در آمریکا ناوگان توسط ایران مسافربري هواپیماي سقوط -484

    1367 تیر 12:  جواب 

  ؟بود سالی چه در ایران سوي از امنیت شوراي 598 قطعنامه پذیرش -485

   1367 تیر 27:  جواب

  ؟بود سالی چه در ایران به آزادگان گروه اولین ورود -486



  56 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

   1369 مرداد 26:  جواب

  ؟آمد در عراق بعث ارتش ناجوانمردانه اشغال به تاریخی چه در خرمشهر -487

   1359 آبان 3:  جواب

  ؟بود خیتاری چه در و عملیات کدام در خرمشهر فتح -488

   1361 خرداد 3 – المقدس بیت عملیات:  جواب

  ؟بود چه عملیات این رمز و شد آغاز قمري ماه مناسبت کدام با همزمان المقدس بیت عملیات -489

  ) ع( ابیطالب بن علی یا –) ع( علی حضرت میالد روز رجب 13:  جواب

  ؟انجامید طول به روز چند جمعاً المقدس بیت عملیات -490

  روز 25:  جواب

  ؟انجامید طول به روز چند عراق بعث ارتش تجاوز مقابل در خرمشهر مردم مقاومت -491

  :  جواب

  ؟کیست از »دکر آزاد خدا را رمشهرخ« ماندنی یاد به و زیبا سخن این -492

  )ره( خمینی امام حضرت:  جواب

 گرامـی  بایـد  میهنـی  و ملّی رافتخا و بود یاد یک عنوان به را خرمشهر سازي آزاد وزر« جمله این -493

  ؟کیست از »تداش

  اي خامنه اهللا آیت حضرت:  جواب

  ؟بود جنگ تاریخ در عطفی نقطه اسالم رزمندگان عملیات کدام -494

  ) ع( االئمه ثامن عملیات:  جواب

  ؟شد آغاز رمزي چه با و تاریخی چه در ،عملیات کدام در آبادان حصر شکست -495

  »بقری فتح و اهللا من صرن« رمز با – 1360 مهر 5 –) ع( ئمهاال ثامن عملیات:  جواب

  ؟شد آغاز رمزي چه با و تاریخی چه در »نالمبی تحف« عملیات -496

  )س( زهرا یا رمز با – 1360 فروردین 2:  جواب 

  ؟شد آغاز رمزي چه با و تاریخی چه در ،عملیات کدام در بستان فتح -497

  ) ع( حسین یا رمز با – 1360 رآذ 8 – القدس طریق عملیات:  جواب

  ؟بود تاریخی چه در و عملیات کدام در فاو فتح -498

  1364 بهمن 22 – 8 والفجر عملیات:  جواب

  ؟بود سالی چه در و کسی چه منافقین دست به محراب شهید اولین -499

   1358 آبان 10 – طباطبایی قاضی اهللا آیت:  جواب



  57 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟بود سالی چه در و کسی چه افقینمن دست به محراب شهید دومین -500

   1360 شهریور 20 – مدنی اهللا آیت:  جواب

  ؟بود سالی چه در و کسی چه منافقین دست به محراب شهید سومین -501

   1360 آذر 20 – دستغیب اهللا آیت:  جواب

  ؟بود سالی چه در و کسی چه منافقین دست به محراب شهید چهارمین -502

   1361 تیر 11 – صدوقی اهللا آیت:  جواب

  ؟بود سالی چه در و کسی چه منافقین دست به محراب شهید پنجمین -503

   1361 مهر 23 – اصفهانی اشرفی اهللا آیت:  جواب

  ؟رسید شهادت به شهر کدام در مدرس اهللا آیت -504

  )درساندن شهادت به کاشمر شهر در بعد و نمودند تبعید خواف به اورا ولا( کاشمر:  جواب

  ؟کرد گذاري پایه را »ماسال فدائیان معیتج« کسی چه -505

   صفوي نواب شهید:  جواب

  ؟کرد تأسیس را »مق علمیه وزهح« کسی چه -506

   حائري عبدالکریم شیخ حاج:  جواب

  ؟بود ما کشور محصوالت کدام فروش و خرید درباره »يژر« واقعه -507

   تنباکو و توتون صدور و فروش و خرید:  جواب

  ؟بود کسی چه تنباکو امتیاز مخالفین ترین سختسر -508

   آبادي اسد الدین جمال سید:  جواب

  ؟کرد صادر را تنباکو تحریم حکم کسی چه -509

   شیرازي حسن میرزا:  جواب

  ؟کردند اعالم استعمارگر کشور کدام با مبارزه براي را تنباکو تحریم ،شیرازي میرزاي مرحوم -510

   انگلیس:  جواب

  ؟نامید ایران بر آمریکا جانبه همه تسلّط شروع نقطه توان می را رویدادي چه -511

   1332 مرداد 28 کودتاي:  جواب

  ؟بود چه »ناپیتوالسیوک« طرح از هدف -512

  .داد می آمریکا اتباع به سیاسی و قضایی مصونیت:  جواب

  ؟بود تاریخی چه در ایران اسالمی نهضت مبدأ -513

   1342 خرداد 15:  جواب



  58 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟شد تبعید) بورسا شهر( ترکیه به تاریخی چه در) ره( خمینی امام حضرت -514

   1343 آبان 13:  جواب

   ؟بود) ره( خمینی امام تبعید و مجلس در کاپیتوالسیون قانون تصویب عامل کسی چه -515

  ) 1343 سال در وقت وزیر خستن( منصور حسنعلی:  جواب

  ؟شد نجاما کسی چه توسط منصور حسنعلی ترور -516

  )یاسالم مؤتلفه جمعیت اعضاي زا( بخارایی محمد توسط:  جواب

  ؟بود چه رضاخان اصالحی اصطالح به برنامه اولین -517

   حجاب کشف:  جواب

  ؟بود چه مقدس مشهد شهر قدیم نام -518

   سناباد:  جواب

  ؟شد می منتشر کسی چه سرپرستی به »هاتفاقی قایعو« روزنامه -519

   کبیر امیر خان تقی میرزا:  جواب

  ؟شد می منتشر کسی چه سرپرستی به »یالوثق روةع« روزنامه -520

  آبادي اسد الدین جمال سید:  جواب

  ؟شد می منتشر کسی چه سرپرستی به »دعر« روزنامه -521

   طباطبایی ضیاءالدین سید:  جواب

  ؟یافت می انتشار کسی چه وسیله به بود ماهنامه واقع در که ایران روزنامه ترین قدیمی -522

   شیرازي صالح میرزا:  جواب

  ؟بود کسی چه آن سرپرست و داشت نام چه ایران قدیمی روزنامه دومین -523

  کبیر امیر - اتفاقیه وقایع:  جواب

  ؟شد واگذار پادشاه کدام سلطنت زمان در جنوب نفت امتیاز -524

   شاه الدین مظفر:  جواب

  ؟کیست نستعلیق خط مخترع و واضع -525

  تبریزي علی میر:  جواب

  ؟کیست ایران خطاطی تاریخ نویس نستعلیق ترین دست زبر و بزرگترین -526

  میرعماد:  جواب

  ؟بود چه ساسانیان زمان در ایران رسمی دین -527

  )تشت ردز( زرتشت:  جواب



  59 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟باشد می کسانی چه آثار از »گارتن یا رژنگا« و »اوستا« هاي کتاب -528

  .تاس مانی اثر ارتنگ یا ارژنگ کتاب و زرتشت اثر اوستا کتاب:  جواب

  ؟شد ملّی سالی چه در ایران نفت صنعت -529

  1329 اسفند 29:  جواب

  ؟گرفت صورت کسی چه توسط ایران نفت شدن ملّی صنعت -530

   مصدق:  جواب

  ؟شد تأسیس پادشاه کدام زمان در مجلس -531

   شاه الدین مظفر:  جواب

  ؟شد بسته توپ به مجلس کسی چه توسط و یسال چه در -532

   شاه علی محمد توسط ،ش.  ه 1287:  جواب

  ؟شد تصویب کسی چه توسط والیتی و ایالتی الیحه -533

   علَم اهللا اسد:  جواب

  ؟شد تدوین پادشاه کدام سلطنت زمان در اساسی قانون متمم -534

  شاه علی محمد:  جواب

  ؟شد می منتشر کسی چه دستور به »ایران علیه ولتد« روزنامه -535

   کبیر امیر:  جواب

  ؟کیست لقب »یملّ ردارس« -536

   ستارخان:  جواب

  ؟گرفت انجام کشوري چه مستقیم دستور به 1332 مرداد 28 کودتاي -537

   آمریکا:  جواب

  ؟شد آغاز) ره( خمینی امام رهبري به سالی چه در مردم نهضت -538

   1341 سال:  جواب

  ؟افتاد اتفاق سالی چه در خرداد پانزده خونین مقیا -539

   1342 سال:  جواب

  ؟است معروف »هسیا معهج« به نایرا اسالمی جمهوري در روزي چه -540

  1357 شهریور 17:  جواب

   ؟شد تبدیل جمهوري به سالی چه در ایران اسالمی حکومت -541

  1358 فروردین 12:  جواب



  60 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟رسید تصویب به سالی چه در ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون -542

  1358 آذر 12:  جواب

  ؟چیست »ناپیتوالسیوک« -543

  .دبو آمریکایی مستشاران خالف اعمال به نسبت ایران قوانین اجراي عدم:  جواب

  ؟بود سالی چه در ایران از شاه رضا محمد فرار -544

 و رفـت  مصـر  کشور به و کرد فرار ایران از 57 سال در شاه رضا محمد:  است ذکر به زمال( 1357 دي 26:  جواب

  )تدرگذش جا همان در

  بود؟ سالی چه در ایران به) ره( خمینی امام حضرت بازگشت -545

 از و بـوده  1357 بهمن 12 در اسالمی انقالب فجر مبارك دهه آغاز:  است ذکر به زمال( 1357 بهمن 12:  جواب

  )نامند می »فجر ههد« را بهمن 22 تا بهمن 12

  ؟بود کجا در ایران به ورود از بعد) ره( خمینی امام حضرت سخنرانی اولین -546

   زهرا بهشت:  جواب

  ؟بود سالی چه در ایران اسالمی انقالب پیروزي -547

   1357 بهمن 22:  جواب

  ؟بود سالی چه در قم مردم قیام -548

   1356 دي 19:  جواب

  ؟بود سالی چه در پهلوي شاهی ستم مأموران دست به مردم از جمعی کشتار -549

   1357 شهریور 17:  جواب

  ؟بود سالی چه در و کسی چه فرمان به انقالب شوراي تشکیل -550

   1357 دي 22 ،)ره( خمینی امام حضرت فرمان به:  جواب

  ؟بود سالی چه در اسالمی انقالب پاسداران سپاه تأسیس -551

   1358 اردیبهشت 2:  جواب

  ؟بود سالی چه در و کسی چه فرمان به اسالمی انقالب هیدش بنیاد تأسیس -552

  1358 اسفند 22 ،)ره( خمینی امام حضرت فرمان به:  جواب

  ؟بود سالی چه در و کسی چه تهران جمعه امام اولین -553

   1358 شهریور 19 ،طالقانی محمود سید اهللا آیت:  جواب

  ؟بود سالی چه در فرهنگی انقالب اعالم سالروز -554

   1359 اردیبهشت 2:  جواب



  61 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟بود سالی چه در منافقین دست به) ع( رضا امام حرم در انفجار -555

   1373 خرداد 30:  جواب

  ؟بود سالی چه در ایران علیه بر عراق تحمیلی جنگ آغاز -556

   1359 شهریور 31:  جواب

  ؟بود سالی چه در ایران علیه بر عراق تحمیلی جنگ پایان -557

   1367 سال:  جواب

  ؟شد صلح عراق و ایران بین جنگ ،امنیت شوراي قطعنامه کدام توسط -558

 1367 تیـر  27 در ایـران  سوي از امنیت شوراي 598 قطعنامه پذیرش:  است ذکر به الزم( 598 قطعنامه:  جواب

   )دبو

  ؟شد برقرار بس آتش عراق و ایران بین سالی چه در -559

   1367 مرداد 29:  جواب

  ؟کشید طول سال چند دشمنان مقابل در ایران نیروهاي مقدس عدفا -560

   سال 8:  جواب

  ؟بود سالی چه در عراق بعث ارتش توسط حلبچه شیمیایی بمباران -561

   1366 اسفند 25:  جواب

  ؟شد معرفی ایران برعلیه جنگ آغازگر عنوان به ملل سازمان سوي از عراق سالی چه در -562

   1368 آذر 18:  جواب

  ؟شدند سرکوب منافقین ،نظامی عملیات کدام در -563

   مرصاد عملیات:  جواب

  ؟بود سالی چه در مرصاد آفرین غرور عملیات -564

   1367 مرداد 5:  جواب

  ؟کیست والدت با مصادف مرصاد آفرین غرور عملیات سالروز-565

  )ع( باقر محمد امام حضرت والدت:  جواب

 شـده  اشـغال  اراضـی  از کیلـومتر  1500 سـازي  آزاد به منجر 1361 لسا فروردین در که عملیاتی -566

  ؟داشت نام چه ،گردید

 ،شـوش  و دزفـول  غـرب  در زهـرا  یـا  رمـز  با المبین فتح عملیات:  است ذکر به الزم( المبین فتح عملیات:  جواب

  )تگرف انجام کرخه رودخانه غربی منطقه

  ؟رسید شهادت به سالی چه در چمران مصطفی دکتر -567



  62 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  )هدهالوی نطقهم( 1360 خرداد 31:  جواب

  ؟برد کار به کشوري چه مورد در را »گبزر شیطان و سرطانی دهغ« اصطالحات) ره( خمینی امام -568

    آمریکا و اسرائیل:  جواب

  ؟است روزي چه خرمشهر آزادي روز -569

  )1361 الس( خرداد 3:  جواب

  ؟است روزي چه رجب سیزده -570

  )ع( علی ضرتح تولّد:  جواب

  ؟کیست والدت با مصادف )فعتکاا( البیض ایام آغاز -571

  )ع( علی حضرت والدت:  جواب

  ؟است روزي چه رجب هفتم و بیست -572

  ) ص( محمد حضرت بعثت روز:  جواب

  ؟است روزي چه االول ربیع هفده -573

  )ص( محمد حضرت تولّد:  جواب

  ؟است روزي چه شعبان سوم -574

  )ع( حسین امام حضرت توالد:  جواب

  ؟است روزي چه پاسدار روز -575

  )ع( حسین امام حضرت والدت:  جواب

  ؟است روزي چه شعبان چهارم -576

  )ع( العباس ابوالفضل حضرت والدت:  جواب

  ؟است روزي چه جانباز روز -577

  )ع( العباس ابوالفضل حضرت والدت:  جواب

  ؟است روزي چه شعبان یازده -578

  )ع( اکبر علی حضرت دتوال:  جواب

  ؟است روزي چه )نشعبا 15( شعبان نیمه -579

  )عج( قائم حضرت والدت:  جواب

  ؟است روزي چه مستضعفان جهانی روز -580

  )عج( قائم حضرت والدت:  جواب

  ؟شد گذاري اسم نامی چه به ایران در شعبان ماه آخر دهه -581



  63 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

   مساجد روبی غبار دهه:  جواب

  ؟است روزي چه جهانی استکبار با ارزهمب ملّی روز -582

   آبان 13:  جواب

   ؟است روزي چه جوان روز -583

  )ع( اکبر علی حضرت والدت:  جواب

  ؟است روزي چه زن روز -584

  )س( زهرا فاطمه حضرت والدت:  جواب

  ؟است روزي چه پدر روز -585

  )ع( علی حضرت والدت:  جواب

  ؟است روزي چه بهورز و پرستار روز -586

  )س( زینب حضرت والدت:  جواب

  ؟است روزي چه نایرا اسالمی جمهوري روز -587

   فروردین 12:  جواب

  ؟است روزي چه طبیعت روز -588

   فروردین 13:  جواب

  ؟است روزي چه پاك زمین روز -589

   اردیبهشت 2:  جواب

  ؟است روزي چه »انتظامی یروين« روز -590

   مهر 13:  جواب

  ؟است روزي چه »یزمین نیروي و اسالمی هوريجم رتشا« روز -591

   فروردین 29:  جواب

  ؟است روزي چه »دریایی یروين« روز -592

   آذر 7:  جواب

  ؟است روزي چه معلّم روز -593

   اردیبهشت 12:  جواب

  ؟است روزي چه سقد روز -594

   رمضان ماه جمعه آخرین:  جواب

  ؟آمد وجود به کسی چه فرمان به قدس روز -595



  64 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ) ره( خمینی امام حضرت:  وابج

  ؟است روزي چه نیکوکاري و احسان روز -596

   اسفند 14:  جواب

  ؟است روزي چه يدرختکار روز -597

   اسفند 15:  جواب

  ؟است روزي چه دانشگاه و حوزه وحدت روز -598

  )ش.  ه 1358( مفتح محمد دکتر اهللا آیت شهادت روز ،آذر 27:  جواب

  ؟است روزي چه فارس خلیج ملّی روز -599

   اردیبهشت 10:  جواب

  ؟است روزي چه پیروزي و ایثار ،مقاومت روز -600

   خرداد 3:  جواب

  ؟است روزي چه شهید روز -601

   تیر 7:  جواب

  ؟کیست شهادت با مصادف قضائیه قوه روز -602

 قـوه  رئـیس  اولـین :  اسـت  ذکر به الزم ،)ره( خمینی امام یاران از تن 72 و بهشتی دکتر اهللا آیت شهادت:  جواب

 بـه  بمـب  انفجـار  با) ره( خمینی امام یاران از تن 72 با همراه 1360 تیر 7 در که بود بهشتی شهید ما کشور قضائیه

  .درسی شهادت به اسالمی جمهوري مرکزي دفتر در منافقین دست

  ؟است شده معروف نامی چه به مطهري شهید شهادت روز -603

   معلّم روز:  جواب

  ؟است روزي چه با مصادف آبان هفتم -604

   آموزي دانش بسیج روز ،نوجوان روز ،)ساله 13 سیجیب( فهمیده حسین محمد شهادت:  جواب

  ؟است روزي چه با مصادف آبان سیزده -605

 بـا  مبـارزه  ملّی روز )ش.  ه 1358 سال( امام خط پیرو دانشجویان دست به آمریکا جاسوسی النه تسخیر:  جواب

   آموز دانش روز ،جهانی باراستک

  ؟کیست تولّد با مصادف »توحد فتهه« -606

ــهه«   را االول ربیع 17 تا االول ربیع 12 از:  است ذکر به الزم ،)ص( اکرم رسول حضرت تولّد:  جواب  فتـــ

 امبرپیـ  کـه  اسـت  معتقد شیعه و شده متولّد االول ربیع 12 در) ص( پیامبر که معتقدند سنّت اهل .نامند می» توحد



  65 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

 فتـه ه«) االول ربیـع  17 تـا  االول ربیـع  12 از( را هفتـه  ایـن  خاطر همین به ،است شده متولّد االول ربیع 17 در) ص(

   .نامند می »توحد

  ؟است روزي چه »مجلس وزر« -607

   آذر 10:  جواب

  ؟اند کرده گذاري نام کسی چه شهادت مناسبت به را »مجلس وزر« -608

   مدرس حسن سید اهللا آیت شهید:  جواب

  ؟اند کرده گذاري نام کسی چه شهادت مناسبت به را »هدانشگا و حوزه وحدت وزر« -609

 شـهادت  بـه  1358 آذر 27 در مفـتح  محمد دکتر اهللا آیت:  است ذکر به الزم( مفتح دکتر اهللا آیت شهید:  جواب

  )درسی

  ؟است روزي چه خوانی کتاب و کتاب روز -610

   آبان 24:  جواب

  ؟است شخصیت کدام بزرگداشت روز با مصادف خوانی کتاب و کتاب زرو -611

 24 در طباطبـایی  حسین محمد سید اهللا آیت:  است ذکر به الزم( طباطبایی حسین محمد سید اهللا آیت:  جواب

  )درسی شهادت به 1360 آبان

   ؟شود می برگزار سالی چه در تهران کتاب المللی بین نمایشگاه -612

   سال هر ماه اردیبهشت اول مهنی:  جواب

  ؟است روزي چه پژوهش روز -613

   آذر 25:  جواب

  ؟است روزي چه مهندسی روز -614

   اسفند 5:  جواب

  ؟است شخصیت کدام بزرگداشت روز با مصادف مهندسی روز -615

   طوسی نصیرالدین خواجه:  جواب

  ؟است روزي چه خبرنگار روز -616

   مرداد 17:  جواب

  ؟است روزي چه مسجد جهانی روز -617

   مرداد 30:  جواب

  ؟است شخصیت کدام بزرگداشت روز با مصادف مسجد جهانی روز -618

   مجلسی عالمه:  جواب



  66 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟است روزي چه پزشک روز -619

   شهریور 1:  جواب

  ؟است شخصیت کدام بزرگداشت روز با مصادف پزشک روز -620

   سینا ابوعلی:  جواب

  ؟است روزي چه داروسازي روز -621

   شهریور 5:  جواب

  ؟است شخصیت کدام بزرگداشت روز با مصادف داروسازي روز -622

   رازي زکریاي بن محمد:  جواب

  ؟است روزي چه اسالمی بانکداري روز -623

   شهریور 10:  جواب

  ؟بود سالی چه در ربا بدون بانکی عملیات قانون تصویب سالروز -624

   1362 شهریور 10:  جواب

  ؟است روزي چه تعاون روز -625

   شهریور 13:  جواب

  ؟است شخصیت کدام بزرگداشت روز با مصادف تعاون روز -626

   بیرونی ابوریحان:  جواب

  ؟است روزي چه فارسی ادب و شعر روز -627

   شهریور 27:  جواب

  ؟است شخصیت کدام بزرگداشت روز با مصادف فارسی ادب و شعر روز -628

   شهریار حسین محمد سید داستا:  جواب

  ؟اند کرده نامگذاري چه را) درالمتألهینص( مالصدرا بزرگداشت روز -629

   مصرف سازي بهینه و وري بهره روز:  جواب

  ؟اند کرده نامگذاري چه را خیام عمر حکیم بزرگداشت روز -630

   فرهنگی میراث و موزه جهانی روز:  جواب

  ؟آمد وجود به سالی چه در گرفت نام انتفاضه که اشغالی هاي سرزمین در فلسطین مردم قیام -631

   1987 سال:  جواب

  ؟انجامید طول به روز چند اسرائیل تجاوز مقابل در لبنان مردم مقاومت -632

   روز 33:  جواب



  67 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟شد اعالم بس آتش اسرائیل و لبنان بین ،امنیت شوراي قطعنامه کدام توسط -633

   1701 قطعنامه:  جواب

  »ماسال ریخات«

   ؟شد خوانده نام این به چرا و پیوست وقوع به جنگی چه) ص( محمد نوجوانی دوران در -634

  .ددا رخ حرام هاي ماه از یکی در زیرا – فجار جنگ:  جواب

  ؟کرد سپري قبیله کدام در و کسی چه نزد را خود شیرخوارگی دوران) ص( محمد حضرت -635

   سعد بنی قبیله – حلیمه نزد:  جواب

 از رسـالت  دوره در بعدها و داشت عضویت آن در ستمگران با مبارزه براي اسالم پیامبر که پیمانی -636

  ؟داشت نام چه کرد می یاد پیمان آن

   الفضول حلف:  جواب

  ؟داشتند قرار اقتصادي محاصره در ابوطالب شعب در سال چند مسلمانان و) ص( اسالم پیامبر -637

   سال 3:  جواب

  ؟کرد دعوت اسالم به را مردم مدینه در سال چند هجرت از پس) ص( اکرم پیامبر -638

   سال 10:  جواب

 آزرده را پیغمبـر  و افتـاد  اتفـاق  )تهجـر  از پـیش  سال هس( سال یک در که بود کسانی چه مرگ -639

  ؟ساخت خاطر

   ابوطالب و) س( خدیجه حضرت مرگ:  جواب

  ؟شد معروف نامی چه به گرفت در خزرج و اوس قبیله دو بین که سختی جنگ -640

   بعاث یوم:  جواب

  ؟دهد تعلیم مردم به را قرآن تا فرستاد یثرب به را کسی چه) ص( اکرم پیامبر -641

   عمیر بن مصعب:  جواب

  ؟گویند می کسانی چه به »نصارا« و »هاجرم« اسالم تاریخ در -642

  .گویند می »انصار« پذیرفتند را مهاجران مدینه در که وآنهایی »مهاجر« رفتند مدینه به مکه از که آنهایی:  جواب

  ؟کرد توقّف روز سه مدت به مکه نزدیکی در غار کدام در و کسی چه همراه به) ص( اکرم پیامبر -643

   ثَور غار – قُحافه ابی بن ابوبکر:  جواب

   ؟نمود برگزار قبیله کدام انمی در و شهر کدام در را جمعه نماز نخستین) ص( اکرم پیامبر -644

   عوف بن سالم بنی قبیله – مدینه:  جواب



  68 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟بود سالی چه در و ساخت جدا یهود از را مسلمانان یکبار که داد رخ اي حادثه چه -645

   هجري دوم سال – قبله تغییر:  جواب

  ؟ایستاد می قصیاال مسجد به رو نماز هنگام مدینه به ورود از پس مدت چه) ص( اکرم پیامبر -646

  )هما 17( ماه هفده:  جواب

 چـه  بـه  کرد کعبه طرف به المقدس بیت از را خود روي) ص( رپیامب که را مسجدي ،اسالم تاریخ در -647

  ؟است شده معروف نامی

   القبلَتَین ذُو مسجد:  جواب

  ؟اند کرده ذکر مدت چه کعبه خانه به المقدس بیت از را قبله تحویل تاریخ -648

  هجرت هفدهم ماه:  ابجو

 غنیمـت  صاحب باشند کرده جنگ عمالً آنکه بدون مسلمانان که بود قبیله کدام با مقابله بار اولین -649

  ؟شدند

   نضیر بنی قبیله:  جواب

  ؟نمود تقسیم کسانی چه بین را نضیر بنی قبیله از آمده دست به اموال) ص( رپیامب -650

   انصار از نفر سه و مهاجرین:  جواب

  ؟گشت معروف نامی چه به و تاریخی چه در) ص( رپیامب غزوه نخستین -651

   ودان یا اَبواء غزوه – هجرت دوم سال صفر ماه:  جواب

  ؟بود تاریخی چه در و جنگ کدام در مسلمانان بزرگ پیروزي نخستین -652

   هجرت دوم سال رمضان هفدهم – بدر جنگ:  جواب

 بـه  سـالی  چـه  در و بـود  چه) ص( رپیامب زندگی در دشمنان با لمانانمس درگیري و جنگ آخرین -653

  ؟پیوست وقوع

   هجري نهم سال – تبوك جنگ:  جواب

  ؟است شده معروف نامی چه به و شد انجام تاریخی چه در) ص( پیغمبر حج آخرین -654

   الوداع حجه – هجرت دهم سال:  جواب

  ؟داشتند حضور انانمسلم از تعداد چه »الوداع جهح« در -655

  )رنف هزار 120( نفر هزار بیست و صد:  جواب

  ؟آمد نائل شهادت رفیع درجه به کسی چه توسط و تاریخی چه در) ع( علی حضرت -656

 روز و خـورد  ضربت مرادي ملجم بن عبدالرحمان توسط نماز هنگام هجري چهلم سال رمضان نوزدهم در:  جواب

  .درسی شهادت به ماه همان یکم و بیست



  69 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟ماند برکنار حکومت رهبري و اداره از سال چند) ع( علی حضرت -657

  )سال 25( سال پنج و بیست:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به تاریخی چه در یارانش و) ع( حسین امام -658

   هجري یک و شصت سال محرم دهم روز:  جواب

  ؟انجامید بطول سال چند) ع( رضا امام امامت دوران -659

  )لسا 20( سال یستب:  جواب

  ؟گویند می اي دوره چه به »نراشدی لفايخ« دوره -660

  )ع( علی امام شهادت تا ابوبکر خالفت ي ساله سی دوره:  جواب

  ؟بودند کسانی چه آوردند ایمان) ص( پیغمبر به که کسانی نخستین -661 

  ) س( خدیجه زنان از و) ع( علی مردان از:  جواب

  ؟کرد دعوت اسالم به )یپنهان و مخفیانه( سرّي بطور را مردم مدت چه) ص( رپیامب -662

  )سال 3( سال سه:  جواب

  ؟شد متوقف منبرها سر بر) ع( علی حضرت به گویی زشت که بود کسی چه دستور به -663

   عبدالعزیز بن عمر:  جواب

 مقابـل  در را اي سـوره  چه و داشت عهده به حبشه به را مهاجران نمایندگی و سرپرستی کسی چه -664

  ؟نمود قرائت حبشه پادشاه نجاشی

   مریم سوره – ابیطالب بن جعفر:  جواب

  ؟بود کسی چه قتل درباره »هالنَّدو دار وطئهت« اسالم تاریخ در -665

 ایـن  بـه  و دادنـد  ترتیـب  اي جلسـه  »هالنَّدو ارد« در قریش سران که بود) ص( محمد حضرت قتل درباره:  جواب

 یـاري  به اما( بکشند را او و بریزند) ص( محمد سر بر جمعی دسته تا شود آماده جوانی قبیله هر از که رسیدند نتیجه

  ).دنشدن موفّق) ع( علی حضرت فداکاري و خدا

  ؟گفتند می کسانی چه به »نابعیت« اسالم تاریخ در -666

  .اند کرده درك و دیده را تحضر آن اصحاب از برخی اما بودند ندیده را) ص( پیامبر خود که کسانی:  جواب

  ؟شد متولد سالی چه در) ص( اکرم پیامبر -667

   الفیل عام االول ربیع هفدهم سال:  جواب

 کسـی  چـه  خالفـت  بـر  و شدند جمع محل کدام در مسلمانان از جمعی) ص( رپیامب رحلت از پس -668

   ؟گرفتند بیعت

    قحافه ابی بن ابوبکر خالفت - »هساعد بنی سقیفه« محل:  جواب



  70 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟کرد منعقد کسانی چه با و کجا در را عقبه بیعت) ص( رپیامب -669

   انصار – مکّه:  جواب

  ؟گفتند می کسانی چه به »نمارقی یا وارجخ« اسالم تاریخ در -670

 بـه ) ع( علـی  حضـرت  بـا  نهروان بنام محلی در و شدند خارج) ع( علی حضرت اطاعت از که بودند کسانی:  جواب

  .دپرداختن جنگ

  ؟چیست »تالمبی یلهل« از منظور -671

 بطـرف  ابـوبکر  همـراه  به شبانه) ص( پیامبر و خوابید) ص( پیامبر بستر در) ع( علی حضرت که بود شبی:  جواب

  .دمان آنجا در روز سه و رفت ثَور غار

 در ار خـود  دسـت  دو که شهیدي و حبشه به مهاجران اولین سخنگوي و افریقا در اسالم بنیانگذار -672

  ؟بود که داد دست از موته جنگ

  )طیار جعفر به معروف( ابیطالب بن جعفر:  جواب

  ؟چیست »هعقب یعتب« از مراد اسالم تاریخ در -673

   .دکر منعقد مدینه مسلمانان با مکه در) ص( پیامبر که بیعتی:  جواب

  ؟رسید شهادت به کسی چه بدست و جنگ کدام در) ص( پیغمبر عموي حمزه -674

   مطعم جبیربن غالم وحشی بدست – اُحد جنگ:  وابج

  ؟داد روي سالی چه در جنگ این و خوردند شکست مسلمانان که بود جنگ کدام در -675

   هجرت سوم سال شوال – اُحد جنگ:  جواب

  ؟کندند خندقی شهر حفاظت براي که بود کسی چه دید صالح به خندق جنگ در -676

   فارسی سلمان:  جواب

  ؟داشت عهده به کسی چه را مؤته جنگ سپاه فرماندهی -677

   حارثه بن زید:  جواب

 کـه  بست پیمان آنها با و نکرد تبعید را آنجا مردم پیروزي از بعد) ص( پیامبر که بود جنگ کدام در -678

  ؟بفرستند مدینه به را محصول نصف سال در و باشند خود زراعت سر بر

   خَیبر جنگ:  جواب

  ؟گویند می سالی چه به »دالوفو نهس« -679

 خـود  هـاي  قبیله اطاعت اظهار براي نمایندگانی قبیله هر از تبوك جنگ از بعد که است هجرت نهم سال:  جواب

  .دشدن مسلمان همه و آمدند) ص( پیغمبر نزد اسالم پذیرفتن و

  ؟چیست »ياالسر یلهل« مفهوم -680



  71 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  .ترف راجمع به) ص( اکرم پیامبر که بود شبی:  جواب

  ؟افتاد اتفاق تاریخی چه در »مخ دیرغ« حادثه -681

   هجري دهم سال الحجه ذي 18:  جواب

  ؟افتاد اتفاق تاریخی چه در »همک تحف« واقعه - 682

   هجري هشتم سال:  جواب

  ؟بودند کسانی چه »هصفّ صحابا« -683

 بـر  را خـود  فقیرانـه  زنـدگی  کـه  ودنـد ب فراديا( .کردند می زندگی مسجد در که تهیدست مهاجر گروهی:  جواب

 »هصـفّ  صـحاب ا« بـه  اسـالم  تـاریخ  در دلیـل  همـین  به و بودند کرده پهن) ص( پیامبر ساده مسجد کنار در سکویی

  .اند شده معروف

 چـه  فرمـود  ابـالغ  را خـویش  رسـالت  و آورد گرد را هاشم بنی بزرگان) ص( اکرم پیامبر که روزي -684

  ؟شود می نامیده

   االنذار یوم:  جواب

  ؟چیست »هزوغ« -685

  .گویند می غزوه داشت شرکت آن در) ص( پیامبر که هایی جنگ:  جواب

  ؟داشت نام چه) ص( اکرم پیامبر غزوه اولین -686

   بدر:  جواب

  ؟چیست »هریس« -687

  .گویند می سریه نداشت شرکت آن در) ص( پیامبر که هایی جنگ:  جواب

  ؟داشت نام چه شد رانده مدینه از و درگیر مسلمانان اب که یهود طایفه نخستین -688

   نضیر بنی:  جواب

  ؟است مسلمین تاریخ و مبداء اي واقعه چه -689

 مدینـه  به مکّه از بعثت سیزدهم سال در) ص( یامبرپ«:  است ذکر به الزم .همدین به) ص( پیامبر مهاجرت:  جواب

  » .دنمو مهاجرت

  ؟داشت نسبتی چه) ص( دمحم حضرت با) ع( علی حضرت -690

  .دبو) ص( پیامبر داماد و عمو پسر:  جواب

  ؟بود که گرفت الشهداء سید لقب اسالم صدر در که شخصی اولین -691

  ) ع( حمزه حضرت:  جواب

  ؟دارد نام چه پیامبري به خدا جانب از) ص( محمد حضرت شدن انتخاب و برگزیده -692



  72 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

   بعثت:  جواب

  ؟افتاد اتفاق سالی چه در) ص( پیامبر معراج -693

   هجري دهم سال:  جواب

  ؟شود می گفته) ع( علی حضرت هاي جنگ از یک کدام به نهروان جنگ -694

   خوارج و) ع( علی حضرت بین جنگ:  جواب

  ؟دارد نام چه مسلمانان قبله اولین -695

  )المقدس بیت( االقصی مسجد:  جواب

  ؟است سالی چه مقارن »الفیل عام« -696

  ) ص( پیامبر تولّد سال:  بجوا

  ؟شد بسته پیمانی چه و بود مدینه مردم از نفر چند با) ص( اکرم پیامبر مالقات اولین -697

    عقبه اول پیمان ،نفر 12:  جواب

  ؟ببرید نام را )تشریع احبص( اولوالعزم پیامبران -698

  ) ص( محمد ،موسی ،عیسی ،ابراهیم ،نوح حضرت:  جواب

  ؟شدند مبعوث پیامبري به سالی چه در) ص( مدمح حضرت -699

    الفیل عام چهلم رجب 27:  جواب

  ؟بود کسی چه) ص( پیامبر جد -700

   عبدالمطلب:  جواب

  ؟است معروف نامی چه به خدیجه و ابوطالب حضرت وفات سال ،اسالم تاریخ در -701

   الحزن عام:  جواب

  ؟چیست هجرت نهم سال دیگر نام -702

   الوفود معا:  جواب

  ؟کیست آورد ایمان) ص( پیامبر به که زنی اولین -703

  ) س( خدیجه حضرت:  جواب

  ؟کیست آورد ایمان) ص( پیامبر به که مردي اولین -704

  )ع( علی حضرت:  جواب

  ؟داشت نام چه کفّار با) ص( پیامبر جنگ آخرین -705

   تبوك جنگ:  جواب

  ؟ودب چه هجرت دهم سال وقایع ترین مهم -706



  73 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

   خم غدیر ،الوداع حجه ،خالفت و امام نصب:  جواب

  ؟فرمودند چه) ع( علی حضرت درباره خم غدیر در) ص( پیامبر -707

  .تاوس موالي علی این از پس هستم او موالي من کس هر »هموال علی فَهذا مواله کُنت نم«:  جواب

  ؟چیست تبوك جنگ دیگر نام -708

   فاضحه جنگ:  جواب

  ؟چیست خندق جنگ دیگر امن -709

   احزاب:  جواب

   ؟بود اي منطقه چه در و جنگ کدام در معاویه و) ع( علی حضرت بین حکمیت موضوع -710

   الجندل دومه منطقه ،صفین جنگ:  جواب

  ؟رسید شهادت به جنگ کدام در ،سمیه و یاسر فرزند عمار -711

  صفین جنگ:  جواب

  ؟یستک اسالم در شهید زن اولین -712

   سمیه:  جواب

  ؟کیست اسالم در شهید مرد اولین -713

   عمار:  جواب

  ؟چیست) ع( موسی حضرت کتاب نام -714

   تورات:  جواب

  ؟چیست) ع( عیسی حضرت کتاب نام -715

   انجیل:  جواب

  ؟چیست) ع( داوود حضرت کتاب نام -716

   زبور:  جواب

  ؟چیست) ع( ابراهیم حضرت کتاب نام -717

   صحف : جواب

  ؟است پیامبر کدام لقب »نالرحم لیلخ« -718

  ) ع( ابراهیم حضرت:  جواب

  ؟است پیامبر کدام لقب »ءاالنبیا یخش« -719

  ) ع( نوح حضرت:  جواب

  ؟است پیامبر کدام لقب »اهللا لیمک« -720



  74 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  )ع( موسی حضرت:  جواب

  ؟است پیامبر کدام لقب »اهللا بیحذ« -721

  )ع( اسماعیل حضرت:  جواب

  ؟است پیامبر کدام لقب »اهللا فیص« -722

  )ع( آدم حضرت:  جواب

  ؟بود چه بعثت از قبل) ص( پیامبر لقب -723

   امین محمد:  جواب

  ؟کرد دعوت اسالم به را مردم مکه در سال چند) ص( پیامبر -724

   سال 13:  جواب

  ؟کشید طول سال چند »فکه صحابا« خواب -725

   سال 309:  جواب

  ؟نفرند چند آخرالزمان در ظهور هنگام در) عج( مهدي حضرت خاص اصحاب تعداد -726

   نفر 313:  جواب

  ؟شد صادر کسی چه حکومت دوران در حدیث جعل رسمی فرمان -727

   معاویه:  جواب

  ؟بود که کرد ثبت گسترده بسیار صورت به را) ص( پیامبر غزوات که شخصی اولین -728

   واقدي:  جواب

  ؟کرد می زنده را مرده و داد می شفا را مادرزاد کور ،رپیامب کدام -729

  ) ع( عیسی حضرت:  جواب

  ؟است پیامبر کدام معجزه »ءبیضا دی« -730

  ) ع( موسی حضرت:  جواب

  ؟است پیامبر کدام معجزه »مسال و ردب« -731

  ) ع( ابراهیم حضرت:  جواب

  ؟هستند کسانی چه عبا آل تن پنج -732

 حسـین  امـام  حضـرت  ،)ع( حسن امام حضرت ،)س( زهرا حضرت ،)ع( علی حضرت ،)ص( محمد حضرت:  جواب

  )  ع(

  ؟هستند کسانی چه معصوم چهارده -733

   امام دوازده ،)س( زهرا حضرت ،)ص( محمد حضرت:  جواب



  75 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟بود چه) ص( پیامبر پدر نام -734

   عبداهللا:  جواب

  ؟بود چه) ص( پیامبر مادر نام -735

   آمنه:  جواب

  ؟چیست) ص( پیامبر همسر نام -736

   خدیجه:  جواب

  ؟چیست) ص( پیامبر دختر نام -737

  )س( زهرا فاطمه حضرت:  جواب

  ؟ببرید نام را) ص( پیامبر القاب مشهورترین -738

   امین ،سیدالمرسلین ،العالمین فیض ،اهللا حبیب ،مصطفی ،االنبیاء خاتم ،اهللا رسول:  جواب

  ؟چیست) ص( پیامبر کنیه مشهورترین -739

   ابوالقاسم:  جواب

  ؟ببرید نام را) ص( پیامبر اصحاب مشهورترین -740

   معاذ بن سعد یاسر، عمار ،ثابت بن زید ،عبداهللا بن جابر ،مقداد ،ابوذر ،فارسی سلمان:  جواب

  ؟شدند متولد سالی چه در) ص( پیامبر -741

   میالدي 570 االول ربیع 12 قولی به و 17 قولی به:  جواب

  ؟شدند متولد شهر کدام در) ص( پیامبر -742

   مکّه:  جواب

  ؟شدند مبعوث پیامبري به سالگی چند در) ص( پیامبر -743

   سالگی 40:  جواب

  ؟انجامید طول به سال چند) ص( پیامبر امامت مدت -744

   سال 23:  جواب

  ؟نمودند عمر سال چند) ص( پیامبر -745

   سال 63:  جواب

  ؟فرمودند رحلت سالی چه در )ص( پیامبر -746

 بـه  و شد مسموم یهودي زن یک توسط) ص( پیامبر:  است ذکر به الزم ،هجري یازدهم سال صفر ماه 28:  جواب

    .درسی شهادت

  ؟است مدفون شهر کدام در) ص( پیامبر -747



  76 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

   مدینه:  جواب

  ؟بود چه) س( فاطمه حضرت پدر نام -748

  ) ص( محمد:  جواب

  ؟بود چه) س( فاطمه حضرت مادر نام -749

   کبري خدیجه:  جواب

  ؟بود چه) س( فاطمه حضرت همسر نام -750

  ) ع( علی حضرت:  جواب

  ؟ببرید نام را) س( فاطمه حضرت القاب مشهورترین -751

   زهره ،طاهره ،کبر ،مطهر ،عذراء ،معصومه ،محدث ،حوریه ،انسیه ،مرضیه ،راضیه ،بتول ،صدیقه ،زهرا:  جواب

  ؟ببرید نام را) س( فاطمه حضرت هاي کنیه مشهورترین -752

   السبطین ام ،االزهار ام ،االئمه ام ،ابیها ام:  جواب

  ؟شدند متولد سالی چه در) س( فاطمه حضرت -753

   بعثت پنجم سال الثانی جمادي 20:  جواب

  ؟شدند متولد شهر کدام در) س( فاطمه حضرت -754

   مکّه:  جواب

  ؟نمودند عمر سال چند) س( فاطمه حضرت -755

   سال 18:  جواب

   ؟بود که) س( فاطمه حضرت معاصر خلیفه و حاکم -756

   ابوبکر:  جواب

  ؟است مدفون شهر کدام در) س( فاطمه حضرت -757

  )تاس مخفی برشق( مدینه:  جواب

  »ماما وازدهد«

  ؟است تا چند امامان تعداد -758

   تا 12:  جواب

  ؟چیست عیانشی ما اول امام نام -759

   ابیطالب بن) ع( علی امام:  جواب

  ؟چیست شیعیان ما دوم امام نام -760



  77 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  )ع( مجتبی حسن امام:  جواب

  ؟چیست شیعیان ما سوم امام نام -761

  )ع( حسین امام:  جواب

  ؟چیست شیعیان ما چهارم امام نام -762

  )ع) (العابدین زین( سجاد امام:  جواب

  ؟چیست عیانشی ما پنجم امام نام -763

  )ع( باقر محمد امام:  جواب

  ؟چیست شیعیان ما ششم امام نام -764

  )ع( صادق جعفر امام:  جواب

  ؟چیست شیعیان ما هفتم امام نام -765

  )ع( کاظم موسی ماما:  جواب

  ؟چیست شیعیان ما هشتم امام نام -766

  )ع( رضا امام:  جواب

  ؟چیست شیعیان ما نهم امام نام -767

  )ع( )دجوا امام( تقی محمد ماما:  جواب

  ؟چیست شیعیان ما دهم امام نام -768

  ) ع( )يهاد ماما( ینق علی امام:  جواب

  ؟چیست شیعیان ما یازدهم امام نام -769

  )ع( عسگري حسن امام:  جواب

  ؟چیست شیعیان ما دوازدهم امام نام -770

  )عج( مهدي امام:  جواب

  ») ع( علی ماما«

  ؟بود چه) ع( علی تحضر پدر نام -771

   ابوطالب:  جواب

  ؟بود چه) ع( علی حضرت مادر نام -772

   اسد بنت فاطمه:  جواب

  ؟ببرید نام را) ع( علی حضرت القاب مشهورترین -773



  78 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

 دل شـاه  ،مردان شاه ،اهللا اسد ،المستقیم صراط ،الفقراء کنز ،اهللا ولی ،مرتضی ،صفدر ،حیدر ،امیرالمؤمنین:  جواب

   اکبر فاروق ،المتقین ماما ،سوا دل

  ؟ببرید نام را) ع( علی حضرت هاي کنیه مشهورترین -774

   ابوتراب ،ابوالحسین ،ابوالحسن:  جواب

  ؟ببرید نام را) ع( علی حضرت اصحاب مشهورترین -775

   میلک ،عدي بن حجر ،رتما میثم ،اشتر مالک ،عبداهللا بن جابر ،ابوذر:  جواب

  ؟شدند متولد سالی چه در) ع( علی حضرت -776

  )تبعث از قبل سال هد( رجب 13:  جواب

  ؟شدند متولد شهر کدام در) ع( علی حضرت -777

  )اخد خانه کعبه درون رد( مکّه:  جواب

  ؟رسیدند امامت به سنی چه در) ع( علی حضرت -778

   سالگی 33:  جواب

  ؟کشید طول سال چند) ع( علی حضرت امامت مدت -779

   سال 30:  جواب

  ؟بودند کسانی چه) ع( علی حضرت معاصر خلفاي و حکّام -780

   عثمان ،عمر ،ابوبکر:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سالگی چند در) ع( علی حضرت -781

   سالگی 63:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به محل کدام در و سالی چه در) ع( علی حضرت -782

   کوفه مسجد ،هجري چهل سال رمضان 21:  جواب

  ؟بود که) ع( علی حضرت لقات -783

  مرادي ملجم ابن:  جواب

   ؟است شهر کدام در) ع( علی حضرت دمرق و مدفن -784

   اشرف نجف:  جواب

  ؟چیست) ع( علی حضرت همسر نام -785

  ) س( فاطمه حضرت:  جواب

   ؟ببرید نام را) س( فاطمه حضرت و) ع( علی حضرت فرزندان نام -786

   محسن ،زینب ،کلثوم ام ،)ع( ینحس امام ،)ع( حسن امام:  جواب



  79 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟داشت) ص( اکرم پیامبر با نسبتی چه) ع( علی حضرت -787

   .دبو) ص( پیامبر عموي پسر و جانشین و داماد:  جواب

  ») ع( حسن ماما«

  ؟بود چه) ع( حسن امام پدر نام -788

  ) ع( علی حضرت:  جواب

  ؟بود چه) ع( حسن امام مادر نام -789

  )س( فاطمه حضرت:  جواب

  ؟ببرید نام را) ع( حسن امام القاب مشهورترین -790

   الجنه اهل ،شباب سید ،اکبر سبط ،مجتبی:  جواب

  ؟چیست) ع( حسن امام کنیه مشهورترین -791

   محمد ابو:  جواب

  ؟ببرید نام را) ع( حسن امام اصحاب مشهورترین -792

   زیاد بن کمیل ،عقیل بن مسلم ،عدي بن حجر ،عباس بن عبداهللا ،تمار میثم ،مظاهر بن حبیب:  جواب

  ؟شدند متولّد سالی چه در) ع( حسن امام -793

   هجري سوم سال رمضان 15:  جواب

  ؟شدند متولّد شهر کدام در) ع( حسن امام -794

   مدینه:  جواب

  ؟رسیدند امامت به سنّی چه در) ع( حسن امام -795

   سالگی 37:  جواب

  ؟کشید طول سال چند )ع( حسن امام امامت مدت -796

   سال 10:  جواب

  ؟نمودند عمر سال چند) ع( حسن امام -797

   سال 47:  جواب

  ؟بود که) ع( حسن امام معاصر خلیفه و حاکم -798

   معاویه:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سالی چه در) ع( حسن امام -799

   هجري 50 یا 49 سال صفر 28:  جواب



  80 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟بود که) ع( حسن امام قاتل -800

  .درسان شهادت به و کرد مسموم را حسن امام معاویه دستور به که بود همسرش جعده:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به شهر کدام در) ع( حسن امام -801

   مدینه:  جواب

  ؟هستند مدفون شهر کدام در) ع( حسن امام -802

  )عبقی برستانق( مدینه:  جواب

  ») ع( حسین ماما«

  ؟بود چه) ع( حسین امام پدر نام -803

  ) ع( علی حضرت:  جواب

  ؟بود چه) ع( حسین امام مادر نام -804

  )س( فاطمه حضرت:  جواب

  ؟ببرید نام را) ع( حسین امام القاب مشهورترین-805

   الخائفین نور ،عبا آل خامس ،سبطین ثانی ،الجنه اهل ،شباب سید ،الشهداء سید:  جواب

  ؟یستچ) ع( حسین امام هاي کنیه مشهورترین -806

   ابوالمساکین ،ابواالئمه ،ابوعبداهللا:  جواب

  ؟ببرید نام را) ع( حسین امام اصحاب مشهورترین -807

   یقطر بن عبداهللا ،عبداهللا بن عون ،مالک جویربن ،ارقم بن زید ،عبداهللا بن جابر:  جواب

  ؟شدند متولّد سالی چه در) ع( حسین امام -808

   هجري چهارم سال شعبان سوم:  جواب

  ؟شدند متولّد شهر کدام در) ع( حسین امام -809

   مدینه:  جواب

  ؟رسیدند امامت به سنّی چه در) ع( حسین امام -810

   سالگی 46:  جواب

  ؟کشید طول سال چند) ع( حسین امام امامت مدت -811

   سال 11:  جواب

  ؟نمودند عمر سال چند) ع( حسین امام -812

   سال 57:  جواب



  81 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟بود که) ع( حسین امام معاصر خلیفه و حاکم -813

   معاویه:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سالی چه در) ع( حسین امام -814

   هجري 61 سال) عاشورا( محرّم 10:  جواب

  ؟بود که) ع( حسین امام قاتل -815

   الجوشن ذي بن شمر:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به شهر کدام در) ع( حسین امام -816

   کربال:  جواب

   ؟دارد قرار شهر کدام در) ع( حسین امام قبر -817

   کربال:  جواب

  ») ع( )العابدین زین( سجاد ماما«

  

  ؟بود چه) ع( سجاد امام پدر نام -818

  ) ع( حسین امام:  جواب

  ؟بود چه) ع( سجاد امام مادر نام -819

   شهربانو:  جواب

  ؟ببرید نام را) ع( سجاد امام القاب مشهورترین -820

   ذوالثفنات ،البکاء ،الصالحین زین ،العابدین سید ،)ع( سجاد ،لعابدینا زین:  جواب

  ؟چیست) ع( سجاد امام هاي کنیه مشهورترین -821

   ابوالحسن ،محمد ابو:  جواب

  ؟ببرید نام را) ع( سجاد امام اصحاب مشهورترین -822

   صیرفی سدیر ،تغلب بن ابان ،هالل بن نافع ،انصاري عبداهللا بن جابر:  جواب

  ؟شدند متولّد سالی چه در) ع( سجاد امام -823

   هجري 38 سال شعبان پنجم:  جواب

  ؟شدند متولّد شهر کدام در) ع( سجاد امام -824

   مدینه:  جواب

  ؟رسیدند امامت به سنّی چه در) ع( سجاد امام -825



  82 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

   سالگی 24 یا 22:  جواب

  ؟کشید طول سال چند) ع( سجاد امام امامت مدت -826

   سال 35:  بجوا

   ؟نمودند عمر سال چند) ع( سجاد امام -827

   سال 56:  جواب

  ؟بودند کسانی چه) ع( سجاد امام معاصر خلفاي و حکّام -828

   حکم بن مروان ،یزید بن معاویه ،عبدالملک بن ولید ،یزید:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سالی چه در) ع( سجاد امام -829

   هجري 95 سال محرم 12:  جواب

  ؟بود که) ع( سجاد امام قاتل -830

   عبدالملک بن هشام:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به شهر کدام در) ع( سجاد امام -831

   مدینه:  جواب

  ؟هستند مدفون شهر کدام در) ع( سجاد امام -832

  )عبقی برستانق( مدینه:  جواب

  ») ع( باقر محمد ماما«

   

  ؟دبو چه) ع( باقر محمد امام پدر نام -833

  )ع( سجاد امام:  جواب

  ؟بود چه) ع( باقر محمد امام مادر نام -834

  )ع( حسن امام دختر فاطمه:  جواب

  ؟ببرید نام را) ع( باقر محمد امام القاب مشهورترین -835

    شاکر ،العلوم شاهر ،ذاکر ،باقرالعلوم:  جواب

  ؟چیست) ع( باقر محمد امام کنیه مشهورترین -836

   رابوجعف:  جواب

   ؟ببرید نام را) ع( باقر محمد امام اصحاب مشهورترین -837

   دینار بن ثابت ،یسار بن فضل ،انصاري عبداهللا بن جابر:  جواب



  83 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

   ؟شدند متولّد سالی چه در) ع( باقر محمد امام -838

   هجري 57 سال صفر سوم:  جواب

  ؟شدند متولّد شهر کدام در) ع( باقر محمد امام -839

   نهمدی:  جواب

  ؟رسیدند امامت به سنّی چه در) ع( باقر محمد امام -840

   سالگی 39 یا 38:  جواب

    ؟کشید طول سال چند) ع( باقر محمد امام امامت مدت -841

   سال 19 یا 18:  جواب

   ؟نمودند عمر سال چند) ع( باقر محمد امام -842

   سال 57:  جواب

  ؟بودند کسانی چه) ع( قربا محمد امام معاصر خلفاي و حکّام -843

  عبدالعزیز بن عمر ،عبدالملک بن سلیمان ،عبدالملک بن ولید:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سالی چه در) ع( باقر محمد امام -844

   هجري 114 سال الحجه ذي 7:  جواب

  ؟شد مسموم کسی چه دستور به) ع( باقر محمد امام -845

  عبدالملک بن هشام:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به شهر کدام در) ع( باقر حمدم امام -846

   مدینه:  جواب

  ؟هستند مدفون شهر کدام در) ع( باقر محمد امام -847

  )عبقی برستانق( مدینه:  جواب

  ») ع( صادق جعفر ماما«

  

  ؟بود چه) ع( صادق جعفر امام پدر نام -848

  )ع( باقر محمد امام:  جواب

  ؟بود چه) ع( صادق جعفر امام مادر نام -849

  )فاطمه( فروه ام:  جواب

  ؟کیست لقب »االئمه یخش« -850



  84 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  )ع( صادق جعفر امام:  جواب

  ؟کیست عشري اثنی شیعه مذهب رئیس -851

  )ع( صادق جعفر امام:  جواب

  ؟ببرید نام را) ع( صادق جعفر امام القاب مشهورترین -852

   الشریعه محیی ،صادق ،کشاف ،فاضل ،الحقایق کاشف:  جواب

  ؟چیست) ع( صادق جعفر امام کنیه مشهورترین -853

   ابوموسی ،ابواسماعیل ،ابوعبداهللا:  جواب

   ؟ببرید نام را) ع( صادق جعفر امام اصحاب مشهورترین -854

   اعین بن زراه ،صیرفی سدیر ،یقطین بن علی ،حیان بن جابر ،ثمالی ابوحمزه:  جواب

   ؟شدند دمتولّ سالی چه در) ع( صادق جعفر امام -855

   هجري 83 سال االول ربیع 17:  جواب

  ؟شدند متولّد شهر کدام در) ع( صادق جعفر امام -856

   مدینه:  جواب

  ؟رسیدند امامت به سنّی چه در) ع( قصاد جعفر امام -857

   سالگی 31:  جواب

    ؟کشید طول سال چند) ع( قصاد جعفر امام امامت مدت -858

   سال 34:  جواب

   ؟نمودند عمر سال چند) ع( قصاد عفرج امام -859

   سال 65:  جواب

  ؟بودند کسانی چه) ع( قصاد جعفر امام معاصر خلفاي و حکّام -860

   مروان بن عبدالملک ،عبدالملک بن سلیمان ،عبدالملک بن ولید:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سالی چه در) ع( قصاد جعفر امام -861

   هجري 148 سال شوال 25:  جواب

   ؟بود که) ع( قصاد جعفر امام قاتل -862

   عباسی منصور:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به شهر کدام در) ع( قصاد جعفر امام -863

  مدینه:  جواب

  ؟است شهر کدام در) ع( قصاد جعفر امام دفن محل -864



  85 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  )عبقی برستانق( مدینه:  جواب

  ») ع( کاظم موسی ماما«

  ؟بود چه) ع( کاظم موسی امام پدر نام -865

  )ع( صادق جعفر امام:  جواب

  ؟بود چه) ع( کاظم موسی امام مادر نام -866

   حمیده:  جواب

  ؟ببرید نام را) ع( کاظم موسی امام القاب مشهورترین-867

   المجتهدین زین ،صالح عبد ،ثقه ،الحوائج باب ،کاظم:  جواب

  ؟چیست) ع( کاظم موسی امام کنیه مشهورترین -868

   ابوعلی ،اسماعیل ابو ،ابراهیم ابو ،ابوالحسن:  جواب

   ؟ببرید نام را) ع( کاظم موسی امام اصحاب مشهورترین -869

   کیسا ابن ،یحیی بن صفوان ،دراج ابن ،ثمالی ابوحمزه:  جواب

   ؟شدند متولّد سالی چه در) ع( کاظم موسی امام -870

   هجري 128 سال صفر 7:  جواب

  ؟شدند متولّد شهر کدام در) ع( مکاظ موسی امام -871

  )ابواء وستاير( مدینه و مکه بین:  جواب

  ؟رسیدند امامت به سنّی چه در) ع( مکاظ موسی امام -872

   سالگی 20: جواب

    ؟کشید طول سال چند) ع( مکاظ موسی امام امامت مدت -873

   سال 35:  جواب

   ؟نمودند عمر سال چند) ع( مکاظ موسی امام -874

   سال 55:  جواب

  ؟بودند کسانی چه) ع( مکاظ موسی امام معاصر خلفاي و حکّام -875

   عباسی هارون و هادي ،مهدي ،منصور:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سالی چه در) ع( مکاظ موسی امام -876

   هجري 183 سال رجب 25:  جواب

   ؟بود که) ع( مکاظ موسی امام قاتل -877



  86 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

   شاهک بن سندي:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به کسی چه دستور به) ع( مکاظ موسی امام -878

   هارون دستور به:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به شهر کدام در) ع( مکاظ موسی امام -879

  )نهارو ندانز( بغداد در:  جواب 

  است؟ شهر کدام در) ع( مکاظ موسی امام دفن محل -880

   کاظمین:  جواب

  ») ع( رضا ماما«

  ؟دبو چه) ع( رضا امام پدر نام -881

  )ع( کاظم موسی امام:  جواب

  ؟بود چه) ع( ارض امام مادر نام -882

  )متکت( نجمه:  جواب

  ؟ببرید نام را) ع( ارض امام القاب مشهورترین -883

   وفی ،صابر ،رضی ،رضا ،الحجج ثامن ،االئمه ثامن:  جواب

  ؟چیست) ع( ارض امام کنیه مشهورترین -884

   ابوالحسن:  جواب

   ؟ببرید نام را) ع( ارض امام صحابا مشهورترین -885

   یحیی بن صفوان ،تمام ابن ،اباصلت ،یقطین بن ادریس:  جواب

  ؟شدند متولّد سالی چه در) ع( ارض امام -886

   هجري 148 سال القعده ذي 11:  جواب

  ؟شدند متولّد شهر کدام در) ع( ارض امام -887

   مدینه:  جواب

  ؟رسیدند امتام به سنّی چه در) ع( ارض امام -888

   سالگی 35:  جواب

    ؟کشید طول سال چند) ع( ارض امام امامت مدت -889

   سال 20:  جواب

   ؟نمودند عمر سال چند) ع( ارض امام -890



  87 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

   سال 55:  جواب

  ؟بودند کسانی چه) ع( ارض امام معاصر خلفاي و حکّام -891

   امین محمد ،مأمون ،هارون:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سالی هچ در) ع( ارض امام -892

   هجري 203 سال صفر آخر:  جواب

   ؟بود که) ع(رضا امام قاتل -893

  .)درسان شهادت به و کرد مسموم را) ع( رضا امام مأمون( عباسی مأمون:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به شهر کدام در) ع( ارض امام -894

   مشهد:  جواب

  است؟ شهر کدام در) ع( ارض امام مرقد -895

   مقدس مشهد:  وابج

  ») ع) (جواد امام( تقی محمد ماما«

  ؟بود چه) ع( )یتق محمد ماما( جواد امام پدر نام -896

  )ع( رضا امام:  جواب

  ؟بود چه) ع( جواد امام مادر نام -897

  خیزران:  جواب

  ؟ببرید نام را) ع( جواد امام القاب مشهورترین-898

   نجیب ،قانع ،مرتضی ،جواد ،تقی:  جواب

  ؟چیست) ع( دجوا امام کنیه مشهورترین -899

   ابوالفضل ،ابوجعفر:  جواب

   ؟ببرید نام را) ع( دجوا امام اصحاب مشهورترین -900

   شاذان بن فضل ،مهزیار ابن ،زیاد بن سهیل:  جواب

  ؟شدند متولّد سالی چه در) ع( دجوا امام-901

   هجري 195 سال رجب 10:  جواب

  ؟شدند متولّد شهر کدام در) ع( دجوا امام -902

   مدینه:  جواب

  ؟رسیدند امامت به سنّی چه در) ع( دجوا امام-903



  88 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

   سالگی 8:  جواب

    ؟کشید طول سال چند) ع( دجوا امام امامت مدت -904

   سال 17:  جواب

   ؟نمودند عمر سال چند) ع( دجوا امام -905

   سال 25:  جواب

  ؟بودند کسانی چه) ع( دجوا امام معاصر خلفاي و حکّام -906

   معتصم و مأمون:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سالی چه در) ع( دجوا امام -907

   هجري 220 سال ذیقعده آخر:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به کسی چه توسط و دستور به) ع( جواد امام -908

 و شـهید  امـام  رینتـ  جوان) ع( جواد امام( حضرت آن همسر الفضل ام توسط و عباسی معتصم دستور به:  جواب

  )  .درسی شهادت به سالگی 25 سن در که است) ع( رضا امام فرزند تنها

  ؟رسیدند شهادت به شهر کدام در) ع( دجوا امام -909

   بغداد:  جواب

  است؟ شهر کدام در) ع( دجوا امام مرقد و دفن محل -910

   کاظمین:  جواب

  ») ع) (هادي امام( نقی علی ماما«

  ؟بود چه) ع( )ینق علی ماما( هادي ماما پدر نام -911

  )ع( جواد امام:  جواب

  ؟بود چه) ع( يهاد امام مادر نام -912

   سمانه:  جواب

  ؟ببرید نام را) ع( هادي امام القاب مشهورترین-913

    فتاح ،هادي ،متوکل ،فقیه ،ناصح ،امین ،نقی:  جواب

  ؟چیست) ع( يهاد امام کنیه مشهورترین -914

    سنابوالح:  جواب

   ؟ببرید نام را) ع( يهاد امام اصحاب مشهورترین -915

  مهزیار بن علی ،شاذان بن فضل ،کثیر ابن ،عقیل ابن:  جواب



  89 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟شدند متولّد سالی چه در) ع( يهاد امام-916

   هجري 212 سال الحجه ذي 15:  جواب

  ؟شدند متولّد شهر کدام در) ع( يهاد امام -917

   مدینه:  جواب

  ؟رسیدند امامت به سنّی چه در) ع( يهاد امام-918

   سالگی 8:  جواب

    ؟کشید طول سال چند) ع( يهاد امام امامت مدت -919

   سال 33:  جواب

   ؟نمودند عمر سال چند) ع( يهاد امام -920

   سال 41:  جواب

  ؟بودند کسانی چه) ع( يهاد امام معاصر خلفاي و حکّام -921

  معتز ،مستعین ،رمنتص ،واثق ،متوکّل ،معتصم:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سالی چه در) ع( يهاد امام -922

   هجري 254 سال برج 3:  جواب

  ؟بود که) ع( هادي امام قاتل -923

   عباسی متوکل:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به شهر کدام در) ع( يهاد امام -924

    سامراء:  جواب

  است؟ شهر کدام در) ع( يهاد امام مرقد و دفن محل -925

   سامراء:  جواب

  ») ع( عسکري حسن ماما«

  ؟بود چه) ع( عسکري حسن امام پدر نام -926

  )ع( هادي امام:  جواب

  ؟بود چه) ع( عسکري حسن امام مادر نام -927

  ) وسنس( حدیث:  جواب

  ؟ببرید نام را) ع( يعسکر حسن امام القاب مشهورترین-928

    عسکري ،سراج ،فقیه ،هادي ،خالص ،زکی:  جواب



  90 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟چیست) ع( عسکري حسن امام کنیه مشهورترین -929

     ابوالقائم ،محمد ابو:  جواب

   ؟ببرید نام را) ع( عسکري حسن امام اصحاب مشهورترین -930

   قمی اسحق بن احمد ،اسکافی محمد ابو ،معلم ادریس ابن:  جواب

  ؟شدند متولّد سالی چه در) ع( عسکري حسن امام-931

   هجري 232 سال الثانی ربیع 8:  جواب

  ؟شدند متولّد شهر کدام در) ع( عسکري حسن امام -932

   مدینه:  جواب

  ؟رسیدند امامت به سنّی چه در) ع( عسکري حسن امام-933

   سالگی 22:  جواب

    ؟کشید طول سال چند) ع( عسکري حسن امام امامت مدت -934

   سال 6:  جواب

   ؟دنمودن عمر سال چند) ع( عسکري حسن امام -935

   سال 28:  جواب

  ؟بودند کسانی چه) ع( عسکري حسن امام معاصر خلفاي و حکّام -936

  مهتدي ،معتز ،معتمد:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سالی چه در) ع( عسکري حسن امام -937

   هجري 260 سال االول ربیع 8:  جواب

  ؟بود که) ع( يعسکر حسن امام قاتل -938

   عباسی معتمد:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به شهر کدام در) ع( عسکري حسن ماما -939

   سامراء:  جواب

  است؟ شهر کدام در) ع( عسکري حسن امام مرقد و دفن محل -940

   سامراء:  جواب

  

  ») عج( الزمان صاحب مهدي ماما«

  ؟بود چه) عج( زمان امام پدر نام -941



  91 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  )ع( عسکري حسن امام:  جواب

  ؟بود چه) عج( زمان امام مادر نام -942

  نرجس:  جواب

  ؟ببرید نام را) عج( نزما امام القاب مشهورترین-943

     مهدي ،هادي ،صالح خلف ،االئمه خاتم ،قائم ،منتظر ،الزمان صاحب ،حجت:  جواب

  ؟چیست) عج( نزما امام کنیه مشهورترین -944

     ابوعبداهللا ،ابوالقاسم:  جواب

   ؟ببرید منا را) عج( نزما امام اصحاب مشهورترین -945

  )دمعروفن اربعه نواب( محمدسمري بن علی ،روح بن حسین ،سعید بن عثمان ،عثمان بن محمد:  جواب

  ؟شدند متولّد سالی چه در) عج( نزما امام-946

   هجري 255 سال شعبان 15:  جواب

  ؟شدند متولّد شهر کدام در) عج( نزما امام -947

    سامراء:  جواب

  ؟رسیدند امامت به سنّی چه در) عج( نزما امام -948

   سالگی 5:  جواب

  ؟شد آغاز سالی چه از) عج( نزما امام صغراي غیبت -949

   هجري 260 سال:  جواب

  ؟یافت پایان سالی چه در) عج( نزما امام صغراي غیبت -950

   هجري 329 سال:  جواب

  ؟کشید طول سال چند) عج( نزما امام صغراي غیبت -951

   سال 69:  جواب

  ؟شد آغاز سالی چه از) عج( نزما امام کبراي غیبت -952

   هجري 329:  جواب

  

  ») ع( العباس ابوالفضل ضرتح«

  ؟بود چه) ع( العباس ابوالفضل حضرت پدر نام -953

  )ع( علی حضرت:  جواب



  92 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟بود چه) ع( العباس ابوالفضل حضرت مادر نام -954

    البنین ام:  جواب

  ؟داشت) ع( حسین امام با بتینس چه العباس ابوالفضل حضرت -955

   .دبو برادرش:  جواب

   ؟کیست لقب »مهاش بنی مرق« -956 

  )ع( العباس ابوالفضل حضرت:  جواب

  ؟بود که کربال تشنگان لب ساقی -957

  )ع( العباس ابوالفضل حضرت:  جواب

  ؟ببرید نام را) ع( ابوالفضل حضرت القاب مشهورترین -958

  )شجاع( اطلس ،هاشم بنی قمر:  جواب

  ؟چیست) ع( ابوالفضل حضرت هاي کنیه مشهورترین -959

  القربه ابا ،ابوالفضل:  جواب

  ؟بود فرزند چند داراي) ع( ابوالفضل حضرت -960

   عبداهللا و فضل هاي نام به پسر دو:  جواب

  ؟شدند متولّد سالی چه در) ع( ابوالفضل حضرت -961

   قمري 26 و 24 هاي سال بین:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سنی چه در) ع( ابوالفضل حضرت -962

   سالگی 37 تا 35 حدود:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سالی چه در) ع( ابوالفضل حضرت -963

   هجري 61 سال محرم 10:  جواب

  است؟ شهر کدام در) ع( ابوالفضل حضرت مرقد و دفن محل -964

   کربال:  جواب

  ») ع( اکبر علی ضرتح«

  ؟بود چه) ع( اکبر علی حضرت پدر نام -965

  ) ع( حسین امام:  جواب

  ؟بود چه) ع( اکبر علی حضرت مادر نام -966

   لیلی:  جواب



  93 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟شد متولّد شهر کدام در) ع( اکبر علی حضرت -967

   مدینه:  جواب

  ؟کیست کربال در هاشم بنی شهید اولین -968

  )ع( اکبر علی حضرت:  جواب

  ؟شدند متولّد سالی چه در) ع( اکبر علی حضرت -969

   قمري هجري 35 تا 33 هاي سال بین:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سنّی چه در) ع( اکبر علی حضرت -970

   سالگی 27 حدود:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سالی چه در) ع( اکبر علی حضرت -971

  هجري 61 سال محرم 10:  جواب

  ؟بود که) ع( اکبر علی حضرت قاتل -972

   عبدي ذمنق بن مره:  جواب

  ؟بود چه) ع( اکبر علی حضرت ویژگی -973

   .دبودن) ص( اکرم رسول به مردم ترین شبیه:  جواب

  است؟ شهر کدام در) ع( اکبر علی حضرت دفن محل -974

   کربال:  جواب

  ») ع( اصغر علی ضرتح«

  ؟بود چه) ع( اصغر علی حضرت پدر نام -975

  )ع( حسین امام:  جواب

  ؟بود چه) ع( اصغر لیع حضرت مادر نام -976

   رباب:  جواب

   ؟کیست کربال شهید ترین کوچک -977

  )ع( اصغر علی حضرت:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سنّی چه در) ع( اصغر علی حضرت -978

   ماهگی شش:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سالی چه در) ع( اصغر علی حضرت -979

   هجري 61 سال عاشورا:  جواب



  94 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟بود که) ع( اصغر علی حضرت قاتل -980

 پـدر  آغـوش  در و تشـنه  لـب  بـا  عاشـورا  روز در) ع( اصـغر  علـی  ضـرت ح(:  اسـت  ذکـر  بـه  الزم ،حرمله:  جواب

  ) .درسی شهادت به حرمله شعبه سه تیر توسط) ع( حسین امام بزرگوارشان

  است؟ شهر کدام در) ع( اصغر علی حضرت دفن محل -981

   کربال:  جواب

  ») س( زینب ضرتح«

  ؟بود چه) س( زینب حضرت پدر نام -982

  ) ع( علی حضرت:  جواب

  ؟بود چه) س( زینب حضرت مادر نام -983

  ) س( زهرا فاطمه حضرت:  جواب

  ؟بود که کربال اسیران ساالر قافله -984

  )س( زینب حضرت:  جواب

  ؟ببرید نام ار) س( زینب حضرت القاب مشهورترین -985

   وحی عقیله ،باکیه ،هیمهف ،کبري صدیقه ،المصائب ام:  جواب

  ؟چیست) س( زینب حضرت هاي کنیه مشهورترین -986

   کلثوم ام ،الرزایا ام ،الحسن ام ،المصائب ام:  جواب

  ؟بود فرزند چند داراي) س( زینب حضرت -987

  کلثوم ام ،عباس ،محم ،عون ،علی هاي نام به فرزند 5:  جواب

  ؟دشدن متولّد سالی چه در) س( زینب حضرت -988

   هجري ششم تا پنجم سال:  جواب

   ؟رسیدند شهادت به سنّی چه در) س( زینب حضرت -989

   سالگی 56:  جواب

  ؟رسیدند شهادت به سالی چه در) س( زینب حضرت -990

   هجري 62 سال رجب 15 یا 5:  جواب

  است؟ شهر کدام در) س( زینب حضرت مرقد و دفن محل -991

  )سوریه کشور( دمشق:  جواب

  است؟ شهر کدام در) س( معصومه حضرت مرقد و دفن محل -992



  95 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

   قم:  جواب

  ؟داشت) ع( رضا امام با نسبتی چه) س( معصومه حضرت -993

  .دبو) ع( رضا امام خواهر:  جواب

  ؟است امام کدام لقب »الحجج ثامن یا االئمه ثامن« -994

  )ع( رضا امام:  جواب

  ؟نامند می چه را معصوم امامان پیروان -995

   شیعه:  جواب

  ؟گویند می چه امامی دوازده شیعیان به -996

   عشري اثنی شیعه:  جواب

  ؟داشت نام چه شد انجام) ع( علی حضرت علیه بر که هایی جنگ -997

   نهروان ،صفین ،جمل:  جواب

  ؟کردند می رهبري کسانی چه را جمل جنگ -998

   زبیر و طلحه همراهی به عایشه:  جواب

  ؟کردند می رهبري کسانی چه را صفین جنگ -999

   معاویه ،قاسطین:  جواب

  ؟کردند می رهبري کسانی چه را نهروان جنگ -1000

   خوارج ،مارقین:  جواب

   ؟بود سال چند) ع( علی حضرت ظاهري خالفت -1001

   سال 5:  جواب

  ؟چیست) ع( علی حضرت کتاب نام -1002

   البالغه نهج:  جواب

  ؟شد آوري جمع کسی چه توسط) ع( علی حضرت البالغه نهج -1003

   رضی سید:  جواب

  ؟است) ع( امام کدام به منسوب شقشقیه خطبه -1004

  )ع( علی حضرت:  جواب

  ؟چیست) ع( سجاد امام کتاب نام -1005

   سجادیه صحیفه:  جواب

  ؟است معروف محمد آل زبور به کتاب کدام -1006



  96 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  سجادیه صحیفه:  جواب

  ؟است) ع( امام کدام به منسوب عرفه دعاي -1007

  ) ع( حسین امام:  جواب

  ؟کدامند هستند بهشت اهل که عالم زنان برترین -1008

 آسـیه  ،)ع( عیسـی  حضـرت  مـادر  مـریم  ،)ص( پیـامبر  همسر) س( خدیجه حضرت ،)س( فاطمه حضرت:  جواب

   فرعون همسر

  ؟داشت نام چه یهودیان با مسلمانان جنگ نخستین -1009

   قینقاع بنی غزوه:  جواب

  ؟گرفت صورت غزوه کدام از بعد حدیبیه صلح -1010

   خندق:  جواب

  ؟افتاد اتّفاق) ع( یعل حضرت حکمیت ماجراي ،جنگ کدام در -1011

   صفین جنگ:  جواب

  »تادبیا اریخت«

  ؟کیست نوشته »نلمیزاا« ارزشمند تفسیر -1012

   طباطبایی عالمه:  جواب 

  ؟کیست اثر »رلغدیا« کتاب -1013

   امینی عالمه:  وابج

  ؟کیست اثر »بحاراالنوار« کتاب -1014

  )تاس شیعه حدیث کتاب ترین جامع ،بحاراالنوار:  است ذکر به زمال( مجلسی عالمه:  جواب

  ؟کیست اثر »سنف عرفتم« کتاب -1015

   آملی زاده حسن اهللا آیت:  جواب

  ؟ببرید نام را) ره( خمینی امام حضرت آثار -1016

 آداب اکبـر،  جهاد ،الهدایه مصباح ،نور صحیفه ،الهی و سیاسی نامه وصیت ،المسائل توضیح ،رالوسیلهتحری:  جواب

     عشق باده ،دیوان ،حدیث چهل ،نوین رساله ،الصلوه سرّ ،نماز

  ؟ببرید نام را مطهري مرتضی استاد شهید آثار -1017

 و جامعـه  ،حجـاب  اخیـر،  ساله صد در اسالمی تنهض ،اسالم در تربیت و تعلیم ،اسالم در زن حقوق نظام:  جواب

 و انسـان  ،کامـل  انسـان  ،ایـران  و اسـالم  متقابل خدمات ،)ع( علی دافعه و جاذبه ،توحیدي بینی جهان ،جهاد ،تاریخ



  97 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

 ،معنوي زاديآ ،اخالق لسفهف ،حج ،فطر ،معاد ،نبو ،توحید ،رهبري و امامت ،قرآن در انسان ،ایمان و انسان ،سرنوشت

    اسالمی تفکّر حیايا

  ؟ببرید نام را طباطبایی عالمه آثار -1018

   رئالیسم روش و فلسفه اصول ،اسالم در شیعه ،المیزان تفسیر:  جواب

  »اغرافیج«

  ؟است چقدر ایران کشور مساحت -1019

   مربع کیلومتر 195/648/1:  جواب

  ؟است چقدر آن ارتفاع و دارد نام چه ایران قلّه بلندترین -1020

  .تاس متر 5671 آن ارتفاع ،دماوند قلّه:  جواب

  ؟است چقدر ایران فالت وسعت -1021

   .تاس مربع کیلومتر 000/600/2:  جواب

  ؟است معروف نامی چه به ترکیه مرز در ایران نقطه ترین غربی -1022

   بازرگان:  جواب

  ؟است رود کدام ارمنستان و آذربایجان هاي جمهوري و ایران مشترك مرز -1023

   ارس رود:  جواب

  ؟است رود کدام ترکمنستان و ایران مشترك مرز -1024

   اترك رود:  جواب

  ؟گیرد می سرچشمه کجا از و است کدام خزر دریاي آبریز حوضه رود ترین مهم -1025

 سرچشـمه  کردسـتان  در چشـمه  چهـل  کـوه  از اوزن قـزل  نـام  به رود سفید اصلی شاخه .تاس رود سفید:  جواب

  .گیرد می

 سرچشـمه  کجـا  از ،دارد نـام  چـه  اسـت  کشـتیرانی  قابل که ایران رود ترین طوالنی و ترین پرآب -1026

  ؟ریزد می کجا به ،گیرد می

  .ریزد می فارس خلیج به و گیرد می سرچشمه بختیاري کوه زرد از .ددار نام کارون رود:  جواب

  ؟است لیتر در گرم دچن خزر دریاي آب شوري میانگین درجه -1027

   گرم 13:  ابجو

  ؟است کدام فارس خلیج جزیره ترین بزرگ -1028

    قشم جزیره:  جواب



  98 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟دارد مرجانی منشاء فارس خلیج هاي جزیره از یک کدام -1029

   خارك جزیره:  جواب

  ؟باشد می شهر کدام در »نایرا نفت االیشگاهپ« ترین قدیمی-1030

   آبادان:  جواب

  ؟باشد می شهر کدام در »نایرا نفت اهچ« ترین قدیمی -1031

   سلیمان مسجد:  جواب

  ؟شود می صادر خارج به بنادر کدام از ایران نفت -1032

   آبادان ،ماهشهر ،خارك:  جواب

  ؟شد اعالم ملّی تاریخی چه در ایران نفت -1033

   1329 اسفند 29:  جواب

  ؟دارد را چندم مقام جهان در گاز و نفت منابع نظر از ایران -1034

  .ددار را دوم مقام گاز منبع نظر از و چهارم مقام نفت منبع نظر از:  جواب

  ؟باشد می T شکل به آن اسکله و شده واقع جزیره کدام در ایران نفتی ترمینال ترین عمده -1035

   خارك جزیره:  جواب

  ؟ریزد می ایران داخل به و گیرد می سرچشمه ایران خارج از که است رود کدام -1036

  )نفغانستاا( هیرمند رود: جواب

  ؟است معمول و متداول ایران شهر کدام در نیشکر کشت -1037

   خوزستان تپه هفت:  جواب

  ؟آید می بعمل ایران هاي شهر کدام در پسته -1038

  )شود می تولید کرمان در کشور پسته درصد 90:  است ذکر به زمال( قزوین ،دامغان ،کرمان:  جواب

  ؟کند می تولید برق همه از ربیشت ایران سد کدام -1039

   دز سد:  جواب

  ؟کند می تغذیه طبیعی گاز از که است ایران برق نیروگاه کدام -1040

   گچساران نیروگاه:  جواب

  ؟چیست »ریدروسفه« -1041

  .گویند می هیدروسفر را زمین کره در موجود هاي آب مجموعه:  جواب

  ؟چیست »نورم« -1042

  .گویند می مورن شوند می حمل یخچال سیلهو به که موادي تمام:  جواب



  99 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟است مانده جاي به ایران منطقه کدام در پالئوزوئیک دوران رسوبات -1043

   آذربایجان – ایران مرکز و البرز:  جواب

  ؟داشت قرار شدیدي کوهزایی نیروهاي تأثیر تحت ایران زمین پوسته که بود زمین دوره کدام در -1044

   پرکامبرین:  جواب

 و شـده  نزدیـک  امروزي صورت به رفته رفته ما کشور وضعیت و شکل که بود زمین دوره کدام در -1045

    ؟شد تقسیم کواترنري و ترشیاري قسمت به

   سنوزوئیک:  جواب

  ؟کند می عبور هرمز تنگه از صنعتی کشورهاي مصرفی نفت از درصد چند -1046

   درصد 40:  جواب

  ؟اند شده واقع شهرها کدام در انایر سنگ زغال اصلی منابع -1047

 لبـانو گ( خراسان -) دنگروس( غربی البرز در -) بیراز( مرکزي البرز در – )دشاهرو مالش( شرقی البرز در:  جواب

   کرمان –) پروده و

  ؟است شده واقع استان کدام در ایران سنگ زغال منبع بزرگترین -1048

  )پروده وستاير( خراسان:  جواب

  ؟دارد قرار شهرها کدام در ایران آهن سنگ معادن -1049

  )چادرملو و گهر گل آهن سنگ عدنم( اصفهان –) بافق چغارت عدنم( یزد:  جواب

  ؟باشد می معدن کدام ایران آهن سنگ معادن بزرگترین -1050

   اصفهان در چادرملو و گهر گل آهن سنگ معدن:  جواب

  ؟دارد قرار شهرها کدام در ایران مس معدن -1051

  )میدوك مس عدنم( کرمان –) سرچشمه مس معدن( رفسنجان:  جواب

  ؟دارند قرار شهرها کدام در ایران روي و سرب معدن بزرگترین -1052

  )ایرانکوه روستاي( اصفهان –) انگوران روستاي( زنجان:  جواب

  ؟اند شده واقع شهرها کدام در ایران قیمتی هاي سنگ معادن -1053

  )موته طالي معدن( دلیجان غربی جنوب -) هفیروز سنگ عدنم( رنیشابو:  جواب

  ؟دارد دیگر معادن میان در را اول مقام حجم نظر از که است ایران معادن کدام -1054

   آهک سنگ معدن:  جواب

   ؟دارد را اول مقام چغندر تولید در کشورمان استان کدام -1055

   خراسان:  جواب



  100 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟اردد نام چه هرمز جزیره مهم بندر -1056

   گمبرون بندر: جواب

  ؟دارند سکونت آسیا قاره در جهان جمعیت درصد چند و است چقدر آسیا قاره وسعت -1057

   درصد 60 – مربع کیلومتر میلیون 44:  جواب

  ؟است کشور کدام آفریقایی کشور بزرگترین -1058

   سودان:  جواب

  ؟باشد می کشور کدام غربی اروپاي کشور بزرگترین -1059

   فرانسه:  بجوا

  ؟شود می گفته کشورهایی چه به آفریقا شاخ -1060

   جیبوتی – سومالی – اتیوپی:  جواب

  ؟دارد قرار کشور کدام در داردانل و بسفر تنگه -1061

   ترکیه:  جواب

  ؟داشت عمق متر چند و شده زده کشور کدام در نفت چاه اولین -1062

   متر 20 – امریکا پنسیلوانیا ناحیه:  جواب

  ؟چیست »نماهو اكم« -1063

  .تاس تبت کوهستانی ناحیه در چین و هند میان مرزي خط:  جواب

    ؟دارد نام چه امریکا نفتی کمپانی ترین قوي -1064

   اگزان:  جواب

  ؟باشد می کشور کدام جهان کشور ترین پرجمعیت ،چین از بعد -1065

   هند:  جواب

  ؟است شده واقع کشور کدام بغر و شرق اتصال حلقه و عرب جهان قلب -1066

   فلسطین:  جواب

  ؟است کشور کدام در و دارد نام چه دنیا رود ترین طوالنی -1067

   مصر – نیل رود:  جواب

  ؟است شده واقع کشور کدام در و است معروف نامی چه به دنیا آبشار بلندترین -1068

   ونزوئال – آنجل آبشار:  جواب



  101 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  »دمتّح ملل ازمانس«

 آن در کشـور  چنـد  نماینـدگان  و ،شـد  تشکیل کشور کدام در 1945 سال در متّحد ملل مانساز -1069

  ؟داشتند عضویت

   کشور 50 – شد تشکیل امریکا سانفرانسیسکو در:  جواب

  ؟شدند قائل »ووت قح« خود براي که هستند کشورهایی چه -1070

   چین ،روسیه ،فرانسه ،انگلیس ،امریکا:  جواب

 متّحـد  ملـل  سـازمان  عضـو  کشور چند حاضر حال در و است کشور کدام متّحد ملل سازمان مقر -1071

   ؟هستند

   کشور 180 –) نیویورك شهر( امریکا:  جواب

  ؟چیست دارند نماینده آن در عضو هاي دولت تمام که متّحد ملل سازمان رکن ترین مهم -1072

   عمومی مجمع:  جواب

  ؟چیست عمومی مجمع وظایف -1073

 اعضـاي  و امنیـت  شوراي دائمی غیر اعضاي انتخاب ،جدید اعضاي پذیرش ،ملل سازمان کل دبیر تخابان:  جواب

   ملل سازمان بودجه تنظیم ،المللی بین دادگاه قضات و ،اجتماعی و اقتصادي شوراي و قیمومیت شوراي

 دائمـی  یرغ عضو چند و دائمی عضو چند ،است عضو چند داراي متحد ملل سازمان امنیت شوراي -1074

  ؟است

  .دهستن دائمی غیر عضو 10 و دائمی عضو 5 ،است عضو 15:  جواب

  ؟چیست امنیت شوراي وظیفه -1075

   المللی بین امنیت و صلح حفظ:  جواب

  ؟چیست متّحد ملل سازمان قضایی رکن -1076

   دادگستري المللی بین دیوان:  جواب

  ؟کجاست ملل سازمان »يدادگستر المللی بین یواند« مقر -1077

   الهه:  جواب

  ؟شود می انتخاب صورت چه به و سال چند مدت براي ملل سازمان کل دبیر -1078

  .شود می انتخاب عمومی مجمع توسط و امنیت شوراي پیشنهاد به ،سال 5 مدت به:  جواب

  ؟بود کشور کدام اهل و کسی چه ملل سازمان کل دبیر نخستین -1079

  ) ژنرو شورک( تریگولی:  جواب



  102 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

   ؟است کشور کدام اهل و کیست متّحد ملل سازمان کل دبیر -1080

   .تاس ملل سازمان کل دبیر تاکنون 2007 سال از )کره جنوبی هلا( بان کی مون:  جواب

  ؟است سازمان ارگان کدام عهده بر »لمل سازمان کل دبیر نتخابا« -1081

   عمومی مجمع:  جواب

  »دمتّح ملل سازمان مهم تخصصی هاي ؤسسهم«

  ؟است کشور کدام در آن مقر و است سازمانی چه) O . A . F(  فائو -1082

  .باشد می )مر هرش( ایتالیا کشور در آن مقر و است جهانی کشاورزي و خواربار سازمان:  جواب 

   ؟است کشور کدام در آن مقر و است سازمانی چه)  O . C . S . E . N . U(  یونسکو -1083

  .باشد می )سپاری هرش( فرانسه کشور در آن مقر و است فرهنگی و علمی ربیتیت سازمان:  جواب

  ؟است کشور کدام در آن مقر و است سازمانی چه)  F . E. C .I . N . U( یونیسف -1084

    .تاس) واشنگتن هرش( امریکا کشور در آن مقر و است مستمند کودکان به کمک صندوق:  جواب 

  ؟است کشور کدام در آن مقر و است سازمانی چه)  E . F . A . C . E(  اکافه -1085

  .تاس) بانکوك هرش( تایلند در آن مقر و است دور خاور و آسیا اقتصادي کمیسیون ،اکافه:  جواب 

  ؟چیست آن هدف و است سازمانی چه)  O . A . C .I(  ایکائو -1086

 هـوایی  نقـل  و حمـل  در ایمنـی  ظرفیـت  یـاد ازد آن هدف و است کشوري هواپیمایی المللی بین سازمان:  جواب

   .تاس المللی بین

 و اسـت  متّحـد  ملـل  سـازمان  تخصصی مؤسسه کدام به وابسته)  D . R . B .I(  اختصاري عالمت -1087

    ؟چیست آن هدف

 بـراي  مـالی  کمک رائها ،بانک این تأسیس از هدف –) توسعه و ترمیم المللی بین انکب( جهانی هاي بانک:  جواب 

   .دبودن شده متحمل دوم جهانی جنگ طی در کشورها که بود خساراتی ترمیم و دیده آسیب مناطق زسازيبا

    ؟است ملل سازمان تخصصی مؤسسه کدام به متعلّق)  F . M .I( اختصاري عالمت -1088

   پول المللی بین صندوق:  جواب

1089-  )O . H . W  (و  )O . M . W  (؟هستند ملل سازمان تخصصی مؤسسه کدام اختصاري هاي عالمت   

 »یجهان هواشناسی ازمانس« اختصاري عالمت دومی و »یجهان بهداشت ازمانس« اختصاري عالمت اولی:  جواب

  .تاس



  103 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  »یاسالم کشورهاي سران نفرانسک«

  ؟شد تشکیل تاریخی چه در ایران در اسالمی کشورهاي سران کنفرانس -1090

   1376 ماه آذر 21 الی 18:  جواب

  ؟است کشور کدام در اسالمی کنفرانس سازمان مقر حاضر حال در -1091

   مالزي:  جواب

  »فمعرو اقتصادي و سیاسی يها مانیپ و ها سازمان«

 بوجـود  کشـور  کدام حمایت با سازمان این و ،باشد می کشورهایی چه سازمان)  N S A(  آن .س .آ -1092

  ؟آمد

 ظـاهر  در آمریکـا  حمایـت  بـا  سازمان این .تاس »اآسی شرقی جنوب شورهايک« اقتصادي پیمان سازمان:  جواب

 امریکـا  سیاسی موقعیت تحکیم جهت باطن در ولی آمده بوجود آسیا شرقی جنوب کشورهاي اقتصادي توسعه جهت

  .تاس منطقه در

   ؟هستند کشورهایی چه نآ .س .آ اعضاي -1093

   رونئیب ،تایلند سنگاپور، ،فیلیپین ،اندونزي ،مالزي:  جواب

 شـورا  ایـن  اعضاي و ،شد تشکیل کشور کدام حمایت و هدایت با »سفار خلیج همکاري ورايش« -1094

  ؟هستند کشورهایی چه

 ،بحـرین  ،قطـر  ،کویت ،عربستان:  از عبارتند آن اعضاي و شد تشکیل امریکا حمایت و هدایت با شورا این:  جواب

   عربی متحده امارات ،عمان

 کـردن  جـایگزین  -2  نظـامی  – اقتصـادي  – سیاسی هاي همکاري -1    شورا این فهد:  است ذکر به الزم

  .تاس بوده ایران اسالمی انقالب با مقابله -3  شاه رژیم جاي به عربستان

   ؟آمد وجود به منظور چه به و است سازمانی چه »اتون« -1095

 سیطره گسترش و کمونیسم توسعه نکرد محدود منظور به .تاس شمالی آتالنتیک پیمان نظامی سازمان:  جواب

  .دآم بوجود امریکا نظامی

  ؟شد تشکیل کشور کدام در و سالی چه در ناتو -1096

  .دش تشکیل) اشنگتنو( امریکا در 1949 سال:  جواب

  ؟کرد گیري کناره آن در فعالیت از بعداً کشور کدام و هستند کشورهایی چه ناتو اعضاي -1097



  104 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

 ،آلمـان  ،نروژ ،ایتالیا ،ایسلند ،پرتقال ،کانادا ،دانمارك ،لوکزامبورگ ،بلژیک ،هلند ،فرانسه ،انگلیس ،امریکا:  جواب

  .دکر گیري کناره آن در فعالیت از فرانسه بعداً ،یونان ،ترکیه

  ؟است کشور کدام ناتو سازمان مرکز یا مقر -1098

  ) بروکسل هرش( بلژیک:  جواب

  ؟است پیمانی چه ناتو پیمان مقابل نقطه -1099

   ورشو پیمان:  جواب

  ؟شد گذاري پایه کشور کدام در و است کشورهایی چه پیمان »ورشو« -1100

    .دش گذاري پایه) ورشو شهر( لهستان کشور در .تاس اروپا شرق بلوك کشورهاي و شوروي نظامی پیمان:  جواب

  ؟است کشور کدام ورشو پیمان مرکز -1101

  ) مسکو شهر( شوروي:  جواب

  ؟هستند کشورهایی چه ورشو پیمان اعضاي -1102

   رومانی ،چکسلواکی ،بلغارستان ،مجارستان ،لهستان ،شرقی آلمان ،آلبانی ،شوروي:  جواب

  ؟کرد گیري کناره ورشو پیمان از کشور کدام -1103

  )دکر گیري کناره 1961 سال رد( آلبانی:  جواب

  ؟ستا شهر کدام در آن مقر و است سازمانی چه »کوپا« -1104

  )نوی شهر( اتریش – باشد می نفت کننده صادر کشورهاي سازمان:  جواب

  ؟شد تأسیس هدفی چه با و سالی چه در و هستند کشور چند اوپک اعضاي تعداد -1105

   .دش تأسیس نفت قیمت کنترل هدف با و 1960 سال در اوپک – کشور 13:  جواب

  ؟هستند کشورهایی چه اوپک اعضاي -1106

   اندونزي ،عربی متحده امارات ،قطر ،کویت ،عربستان ،عراق ،ایران:  آسیا در -1:  جواب

   گابن ،نیجریه ،الجزایر ،لیبی:  آفریقا در -2  

   اکوادور ،ونزوئال:  التین امریکاي در -3  

 اولیـه  مؤسـس  یـا  بودنـد  سازمان این اولیه عضو کشور چند اوپک سازمان تأسیس سال اولین در -1107

  ؟بودند هاییکشور چه اوپک

  )ونزوئال ،کویت ،عربستان ،عراق ،یرانا( کشور 5:  جواب

  ؟شد تشکیل کشورهایی چه وسیله به و کشور کدام حمایت با »نومکک« -1108

  .دش تشکیل شرقی اروپاي کشورهاي وسیله به و شوروي حمایت با:  جواب

  ؟بود کشور کدام در آن مقر بود چه کومکن تشکیل از هدف -1109



  105 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  )مسکو شهر( شوروي .دبو آن عضو کشورهاي صنعت و اقتصاد پیشرفت : جواب

  ؟شد گذاري پایه کشور کدام در 1955 سال در »دتعه عدم نبشج« -1110

  )گباندون هرش( اندونزي کشور در:  جواب

  ؟بود کشور کدام در 1961 سال در تعهد عدم عضو کشور رسمی اجالس اولین -1111

  )دبلگرا هرش( یوگسالوي:  جواب

  ؟بودند کشورهایی چه) آن نیانگذارانب( تعهد عدم جنبش اعضاي -1112

 یوگسـالوي  -4) نهرو لعل واهرج( هند -3) سوکارنو احمد کترد( اندونزي -2) عبدالناصر مالج( مصر -1:  جواب

  ) تیتو ارشالم(

  ؟درآمد تعهد عدم جنبش عضویت به کنفرانس کدام در و سالی چه در ایران -1113

   کوبا کنفرانس در 1979 سال:  جواب

  ؟شد تشکیل کشورهایی چه شرکت با »باعرا تحادیها« -1114

   یمن و مصر ،عربستان ،عراق ،اردن ،سوریه:  جواب

  ؟بود چه اتحادیه این تشکیل از هدف و است کشور کدام در اعراب اتحادیه مرکز -1115

  .دبو اسرائیل ایجاد از جلوگیري – تونس:  جواب

  ؟کیست عرب اتحادیه کل دبیر -1116

   موسی عمر:  جواب

  ؟بود کشور کدام در تونس کشور از قبل اعراب اتحادیه مرکز -1117

  .دش اخراج اتحادیه این از دیوید کمپ پیمان انعقاد خاطر به مصر – )هقاهر هرش( مصر:  جواب

  ؟باشد می پیمانی چه »ددیوی مپک« -1118

 بـه  را اسـرائیل  ،مصر آن موجب به که است نام همین به محلی در امریکا ،اسرائیل ،مصر جانبه سه پیمان:  جواب

  .تشناخ رسمیت

  ؟بود چه »تالس« -1119

  .دبو اي هسته هاي سالح ساختن محدود جهت در امریکا و شوروي سران مذاکرات:  جواب

  ؟است کشور کدام در »اآفریق وحدت ازمانس« مقر -1120

  ) آبابا آدیس( اتیوپی:  جواب

  ؟است کشور کدام در »لپو المللی بین ندوقص« مقر -1121

  )واشنگتن شهر( امریکا:  جواب

  ؟است کشور کدام در »مترمی و توسعه المللی بین بانک یا جهانی انکب« مقر -1122



  106 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  )واشنگتن شهر( امریکا:  جواب

  ؟است کشور کدام در »المللی بین عفو ازمانس« مقر -1123

  )نلند هرش( انگلیس:  جواب

  »یسیاس يها کتبم«

  : »موسیالیسس« -1124

 سـاختن  سـهیم  و معدود عده دست در سرمایه تمرکز از جلوگیري و ثروت تعدیل مرام یعنی سوسیالیسم:  جواب

 وسـایل  به دولت مالکیت و جامعه بودن جمعی به اعتقاد یعنی سوسیالیسم:  دیگر عبارت به اجتماعی منافع در مردم

   تولید

  : »ماسیونالیسن« -1125

 عبـارت  به .تاس پرستی وطن و گرایی ملی واقع در و شود می داده اصالت ملت به آن در که است مکتبی:  جواب

   دیگر ملل به خودي ملت برتري به اعتقاد – پرستی ملیت یعنی ناسیونالیسم:  دیگر

  ؟آمد بوجود کشور کدام در ناسیونالیسم بار اولین -1126

   فرانسه:  جواب

  ؟بودند کشورهایی چه ناسیونالیسم گذاران بنیان و راندا پرچم -1127

 ایتالیـا  –) یسـمارك ب( آلمـان  –) مبِنتـام  رمـی جِ( انگلـیس  – )نفرسجِ( امریکا – )وهوگ یکتورو( فرانسه:  جواب

  )اریبالديگ(

  : »مئودالیسف« -1128

:  دیگـر  عبـارت  بـه  .سـازند  می محروم حقوقی هر از را خود رعایاي که گویند را اشراف و مالکان حکومت:  جواب

   الطوایفی ملوك – رعایا بر مالکیت حکومت یعنی ،فئودالیسم

  : »ماپیتالیسک« -1129

 و کارخانجـات  کـه  طوري به شخصی بزرگ هاي مالکیت وجود از است عبارت داري سرمایه یا کاپیتالیسم:  جواب

 بـه  اعتقـاد  یعنی کاپیتالیسم: 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

  »یعلم -سیاسی مهم هاي واژه و صطالحاتا«

  : »منترناسیونالیسا« -1130



  107 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

   جهان هاي ملت بین معاضدت و همکاري به اعتقاد:  جواب

  : »منارشیسآ« -1131

   حکومت نداشتن – جامعه در حکومت وجود عدم به اعتقاد – طلبی آشوب – خواهی ومرج هرج:  جواب

  : »مآلیس یدها« -1132

   بودن پرستی خیال تابع:  جواب

  : »يورژوازب« -1133

   ثروتمند طبقه حکومت – داري سرمایه:  جواب

  : »کولیتیپ« -1134

   اندیشیدن تدبیر – سیاست علم:  جواب

  : »موتالیتاریونیست« -1135

   افراد زندگی شئون کلیه در دخالت و جمعی حکومت به قاداعت:  جواب

  : »یموکراسد« -1136

  .دباش جامعه مردم نمایندگان دست در اختیارات که حکومتی – مردم بر مردم حکومت – خواهی آزادي:  جواب

  : »مئالیسر« -1137

   گرایی واقع:  جواب

  : »سنسانر« -1138

   ادبی و میعل حیات تجدید و نهضت – نوزایش:  جواب

  ؟چیست رنسانس دوره هاي ویژگی -1139

  .دبو) وسیالیسمس( سوسیالیزم و لیبرالیسم ،اومانیسم مکتب آمدن وجود به:  جواب

  : »مومانیسا« -1140

 واگـذار  انسـان  بـه  خـدا  نقش و شود می داده انسان به اصالت اومانیسم در – مداري انسان یعنی اومانیسم:  جواب

   .شود می

  : »مبرالیسیل« -1141

   جامعه در ها انسان آزادي اصل به اعتقاد – طلبی آزادي فلسفه:  جواب

  : »کپولیتی ئوژ« -1142

   ها قدرت و زیست محیط و جغرافیا علم بین رابطه:  جواب

  : »ناپیتوالسیوک« -1143

   کشور یک در خارجی دول نمایندگان از برخی به برائت و کنسولی حق دادن:  جواب



  108 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  : »نانسیونوک« -1144

   سیاسی و اقتصادي امور در کشورها بین نامه موافقت:  جواب

  : »ننفدراسیوک« -1145

  کشورها داخلی استقالل حفظ با واحد صورت به آن اداره و کشور چند اتحادیه:  جواب

  : »نراگسیوف« -1146

   حزبی صورت به فکر هم گروهی:  جواب

  : »يراماسونرف« -1147

  .دباشن داشته سیاسی هاي فعالیت که سرّي گروهی:  جواب

  : »مکوالریسس« -1148

 کـاهش  فراینـد  بـه  کـه  است شدن دنیوي همان سکوالریسم – آن غیر رد و دنیوي امور اصالت به اعتقاد:  جواب

 دیـن  آن اجتمـاعی  نهادهاي تثبیت و تدوین در که اي جامعه – دینی غیر جامعه یعنی سکوالر .ددار اشاره دین نفوذ

   .کند نمی ایفا را نقشی هیچ

  : »اودتک« -1149

    دیگر اي عده توسط قدرت گرفتن دست به و رژیم ناگهانی تغییر:  جواب

  :    »رفراندوم« -1150

  آراء اکثریت به یابی دست براي عمومی آراء به مراجعه:  جواب 

  

  

  

  

  

  

  

    

  



  109 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  »یعموم اطالعات و روز مسائل ناختشاي سئواالت چهار گزینه«

  ؟کدامند ،باشند می »توو« حق داراي متحد ملل سازمان در که کشوري پنج  .1

   شوروي ،آمریکا ،انگلیس ،فرانسه ،چین) 1

  شوروي ،سوئیس ،لمانآ ،انگلیس ،آمریکا) 2

  چین ،آلمان ،فرانسه شوروي، ،آمریکا) 3

  انگلیس ،آمریکا ،ایتالیا ،فرانسه ،چین) 4

  ؟است پیمان کدام ناتو پیمان مقابل نقطه  .2

   ورشو) 4  یونسکو) 3  سیتو) 2  سنتو) 1

  ؟است نهادي چه عهده به اول درجه در جامعه هر در فرهنگی هاي ارزش انتقال  .3

   خانواده) 4  گروهی هاي رسانه) 3  مدارس) 2  مساجد) 1

  ؟است ارگانی چه نگهبان شوراي  .4

  مشورتی ارگان) 2  دوم مجلس) 1

   تقنینی اختیارات کننده محدود) 4  کنترل ارگان) 3

  ؟کیست اختیار در عمومی هاي ثروت یا انفال  .5

  اسالمی حکومت) 2  فقیه والیت) 1

  )عج( زمان امام) 4  . دکن تصرف را آن که کس هر) 3

  ؟است بوده کسی چه امامت به و سالی چه در تهران جمعه نماز اولین اقامه  .6

   کاشانی... ا یتآ امامت به 58 مرداد 15) 2  اي خامنه... ا آیت امامت به 58 مرداد 25) 1

  بهشتی... ا آیت امامت به 58 مرداد 20) 4  طالقانی... ا آیت امامت به 58 مرداد 5) 3

  ؟است بوده عملیات کدام در و سالی چه در خرمشهر آزادي  .7

  المقدس بیت عملیات – 61 سال) 2  المبین فتح عملیات – 60 سال) 1

   مقدماتی فجروال عملیات – 61 سال) 4  رمضان عملیات – 61 سال) 3

  ؟کجاست المللی بین دادگستري دیوان محل  .8

   مسکو) 4  نیویورك) 3  واشنگتن) 2  الهه) 1



  110 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟است زیر مراجع از یک کدام نظر زیر مستقیماً کشور محاسبات دیوان  .9

  مجریه قوه) 2  قضائیه قوه) 1

   رهبري مقام) 4  اسالمی شوراي مجلس) 3

  ؟کدامند کشور در تخصصی بانک  .10

   معدن و صنعت بانک – مسکن بانک – تجارت نکبا) 1

   صادرات بانک – ملی بانک – کشاورزي بانک) 2

   کارگران رفاه بانک – تجارت بانک – ملت بانک) 3

  مسکن بانک - کشاورزي بانک -معدن و صنعت بانک) 4

  ...»  O . C . S . E . N . U«  یونسکو  .11

  .تاس مستمند کودکان به کمک صندوق سازمان) 1

  .تاس جهانی کشاورزي و خواربار سازمان) 2

  .تاس دور خاور و آسیا اقتصادي کمیسیون سازمان) 3

  .تاس فرهنگی و علمی تربیتی سازمان) 4

  ؟است مقام کدام عهده به »یاساس قانون فسیرت«  .12

  اسالمی شوراي مجلس) 2  نگهبان شوراي) 1

  جمهور رئیس) 4  رهبر) 3

   ؟زیراست نهادهاي از یک کدام پوشش تحت »رکشو کل بازرسی ازمانس«  .13

  قضائیه قوه) 2  مجریه قوه) 1

  رهبري معظم مقام دفتر) 4  اسالمی شوراي مجلس) 3

 منـافع  در مـردم  سـاختن  سـهیم  و معـدود  عـده  دسـت  در سـرمایه  تمرکز از جلوگیري و ثروت تعدیل رامم«  .14

  ؟دارد نام چه »یاجتماع

  سوسیالیسم) 4  آلیسم هاید) 3  ناسیونالیسم) 2  رئالیسم) 1

  ؟بود سالی چه در و عملیات کدام در آبادان حصر شکست  .15

  1361 خرداد 3 -المقدس بیت عملیات) 2  1360 آذر 8 - القدس طریق عملیات) 1

   1364 بهمن 22 – 8 والفجر عملیات) 4  1360 مهر 5 – االئمه ثامن عملیات) 3



  111 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟کجاست بویراحمد و کهکیلویه استان مرکز  .16

   سنندج) 4  زاهدان) 3  یاسوج) 2  شهرکرد) 1

  ؟شد تأسیس کسی چه همت به »مق علمیه وزهح«   .17

  خوانساري تقی سید... ا آیت) 2  بروجردي حسین... ا آیت) 1

    بهبهانی عبداهللا... ا آیت) 4  حائري عبدالکریم... ا آیت) 3

   چیست؟» Talweg « تالوگ  .18

  .کند می مشخص را مرز و عبور المللی بین رودخانه سترب نقطه ترین عمیق میان از که خطی) 1

  .کند می تعیین را مرز و تقسیم بخش دو به را المللی بین رودخانه که خطی) 2

  .کند می معین را مرز و تقسیم نیم دو به را رودخانه بستر که فرضی خطی) 3

   .کند می مشخص را المللی بین رودخانه مرز که فرضی خطی) 4

  ؟است چقدر ایران شورک مساحت  .19

  مربع کیلومتر 195/648/1) 2  مربع کیلومتر 195/648/2) 1

  مربع کیلومتر 155/848/1) 4  مربع کیلومتر 155/848/2) 3

   .شود می انتخاب ... بتصوی و ... دپیشنها با ملل سازمان کل دبیر  .20

  عمومی مجمع – امنیت شوراي) 2  امنیت شوراي – عمومی مجمع) 1

  عمومی مجمع – دبیرخانه) 4  امنیت شوراي – هدبیرخان) 3

  ؟شوند می شناخته سرمایه اصلی مراکز ،زیر کشورهاي از دسته کدام  .21

   امریکا و آرژانتین – برزیل – ژاپن) 2  فرانسه و تایلند – جنوبی کره – آلمان) 1

  جنوبی کره و تایلند - آلمان - فرانسه) 4  امریکا و فرانسه - آلمان – ژاپن) 3

  ؟شد انجام هدفی چه با صلیبی هاي جنگ  .22

   المقدس بیت ویژه به فلسطین مقدس اماکن تصرف) 1

   سوم جهان کشورهاي هاي بازار تصرف) 2

   جدید هاي سرزمین کشف) 3

   عثمانی امپراطوري با بارزهم) 4

  ؟آمد بیرون عراق ارتش محاصره از شهر کدام عراق به ایران وسیع حمله اولین در  .23

   مهران) 4  سوسنگرد) 3  خرمشهر) 2  ادانآب) 1



  112 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟شد پیدا منطقه کدام در جهان فلزي پول ترین کهن  .24

   موهنجودارو) 4  لودیه) 3  شوش) 2  جمشید تخت) 1

  ؟است داده روي زیر وقایع از یک کدام 1360 سال شهریور هشتم  .25

   مستضعفین بسیج تشکیل) 1

   اسالمی جمهوري حزب دفتر انفجار) 2

   بعثی نیروهاي محاصره از آبادان سازي آزاد) 3

   باهنر دکتر و رجایی شهید شهادت و وزیري نخست دفتر انفجار) 4

  ؟بود کجا در آن مرکز و داشت نام چه ایرانی بانک نخستین  .26

   قزوین در شاهنشاهی بانک) 2  تهران در ملی بانک) 1

   تهران در عثمانی بانک) 4  هندوستان در شرقی جدید بانک) 3

 نـوع  چـه  ،کننـد  می تقسیم مردم با نسبتی به را سود و کرده گذاري سرمایه مردم پول با ها بانک که اي برنامه  .27

  ؟است قراردادي

   مساقات) 4  اجاره) 3  مضاربه) 2  مزارعه) 1

  ؟نفرند چند ،شوند می منصوب رهبري معظم مقام وسیله به که نگهبان شوراي فقهاي تعداد  .28

   نفر 3) 4  نفر 9) 3  رنف 12) 2  نفر 6) 1

  ؟بود چه رضاخان اصالحی اصطالح به برنامه اولین  .29

   حجاب کشف) 2  استعمار به وابستگی) 1

   ایران در ها آلمان نفوذ) 4  نادانی و جهل به زدن دامن) 3

  ؟رسد می کشور چند به اوپک عضو کشورهاي تعداد حاضر حال در  .30

   کشور 15) 4  کشور 13) 3  کشور 10) 2  کشور 5) 1

  ؟کجاست بختیاري محال چهار استان مرکز  .31

   سنندج) 4  شهرکرد) 3  یاسوج) 2  زاهدان) 1

  ؟است مقام کدام صالحیت در »يعاد قوانین تفسیر و رحش«   .32

  اسالمی شوراي مجلس) 2  رهبري مقام) 1

  نگهبان شوراي) 4  جمهور رئیس) 3
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  ؟گرفت قرار تصویب مورد کنفرانس کدام در »توو« قح  .33

  پوتسدام کنفرانس) 2  یالتا کنفرانس) 1

   سانفرانسیسکو کنفرانس) 4  مسکو کنفرانس) 3

  : داراي حاضر حال در متحد ملل سازمان امنیت شوراي  .34

   دائمی غیر عضو 4+  دائمی عضو 5 ،است عضو 9) 1

  دائمی غیر عضو 6+  دائمی عضو 5 ،است عضو 11) 2

   البدل علی عضو 5+  دائمی غیر عضو 5+  دائمی عضو 5 ،است عضو 15) 3

  دائمی غیر عضو 10+  دائمی عضو 5 ،است عضو 15) 4

  ؟است پیمان کدام ورشو پیمان مقابل نقطه  .35

   دیوید کمپ) 4  سنتو) 3  ناتو) 2  سیتو) 1

  ؟است بوده چه» اتگ« جهانی تجارت سازمان تأسیس از هدف  .36

   گمرکی هاي تعرفه تدریجی حذف) 1

   سوسیالیستی کشورهاي میان تجاري تتسهیال ایجاد) 2

  کشورها میان کاال تجارت راه سر بر مانع ایجاد) 3

   کشورها ملی اقتصادهاي استقالل تأمین) 4

  ؟بود کسی چه آن سرپرست و داشت نام چه ایران قدیمی روزنامه دومین  .37

   الدوله صنیع – دولتی روزنامه) 2  شیرازي صالح میرزا – ماهنامه) 1

   خان ملکم میرزا – اختر روزنامه) 4  کبیر امیر – اتفاقیه وقایع) 3

  ؟چیست عربی متحده امارات پول واحد  .38

   ریال) 4  لیره) 3  دینار) 2  درهم) 1

  ؟بود که آن حاکم و داشت نام چه کرد حکومت ایران بر که اي سلسله اولین  .39

   بابکان اردشیر – ساسانیان) 2  کوروش – هخامنشیان) 1

   دیااکو – مادها) 4  لیث یعقوب – نصفاریا) 3

  ؟است »یثان علّمم« به ملقّب ایرانی ارزشمند فیلسوفان از کدامیک  .40

   ابوالخیر ابوسعید) 2  سهروردي بهاءالدین شیخ) 1

   سینا ابوعلی) 4  فارابی ابونصر) 3
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   ؟است دستگاهی چه عهده به کشور کل بودجه تنظیم  .41

   جمهوري ریاست) 2  مرکزي بانک) 1

   دارایی و اقتصادي امور وزارت) 4  کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان) 3

  ؟است استوار اي پایه چه بر ایران اسالمی جمهوري اقتصادي نظام  .42

  خصوصی و تعاونی - دولتی بخش) 2  خصوصی و دولتی بخش) 1

  .دندار خاصی بخش) 4  خصوصی و تعاونی بخش) 3

   ؟باشد می اسکناس چاپ متولی زیر شده نامبرده هاي بانک از یک کدام  .43

   کشاورزي بانک) 2  معدن و صنعت بانک) 1

   ایران صادرات بانک) 4  مرکزي بانک) 3

   .تاس... فطر از... هقضائی قوه رئیس تعیین ،ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون مطابق  .44

   مردم – انتصابی) 2  مردم – انتخابی) 1

   نظام مصلحت تشخیص مجمع – انتصابی) 4  دادگستري قضات – انتخابی) 3

  ؟افتاد اتفاق زیر محصوالت از یک کدام فروش و خرید درباره »يژر« واقعه  .45

   آن صدور امتیاز و شکر و قند تجارت) 1

   تنباکو و توتون صدور و فروش و خرید) 2

   جاري قرن اول دهه در نفت امتیازات) 3

   سراسري آهن راه ایجاد امتیاز) 4

 سیاسـی  شخصـیت  کـدام  وظـایف  و اختیـارات  از »یدولت هاي نشان عطايا« ایران اسالمی جمهوري نظام رد  .46

  ؟است

  رهبر) 2  جمهور رئیس معاون) 1

   مجلس رئیس) 4  جمهور رئیس) 3

  ؟نامند می چه ،است خاص موقعیت در فرد رفتار کننده تعیین که اجتماعی رفتار الگوهاي  .47

   هنجار) 4  ارزش) 3  تماعیاج رسوم) 2  اجتماعی مد) 1

   ؟چیست »گفرهن عاملت« از منظور  .48

   .تاس ها فرهنگ رویارویی و مقابله) 2  . تاس ها فرهنگ گفتگوي) 1

  .تاس ها فرهنگ متقابل همکاري) 4  . تاس ها فرهنگ تعارض) 3
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   ؟است نهادي چه »یفرهنگ انقالب ورايش«  .49

   نظام مصلحت تشخیص مجمع به وابسته پژوهشی نهاد) 1

   پرورش و آموزش وزارت به وابسته آموزشی نهاد) 2

   کشور آموزشی و فرهنگی امور در گذار سیاست نهاد) 3

   اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت به وابسته پژوهشی نهاد) 4

  :  ایران در دولتی هاي شرکت سازي خصوصی  .50

  . رود می پیش سوم برنامه طبق) 1

  .تیسن دولت کار دستور در اصالً) 2

  . گیرد می صورت کندي به) 3

  .تاس شده عملی برنامه در شده بینی پیش میزان از بیش) 4

  : زیرا است مناسب کیفیت فاقد ایران تولیدي محصوالت از بخشی  .51

  .کند نمی حمایت خوبی به داخلی صنایع از دولت) 1

  .دندارن دسترسی پیشرفته تکنولوژي به کنندگان تولید) 2

  .دندارن اختیار در کافی سرمایه گانکنند تولید) 3

  .تاس رقابتی غیر ملی اقتصاد محیط) 4

  ؟است معنی چه به »نفتماگ«  .52

  گفتگوست مترادف) 1

  .تاس آمیز خشونت غیر کنش به ناظر) 2

  . تاس دانش و قدرت میان نسبت به ناظر) 3

  .تاس دموکراتیک جامعه یک در مسلّط فرهنگ) 4

  : که است معنا این به جامعه رد تولید عوامل بیکاري  .53

  .تاس تر پایین بالقوه تولید سطح از بالفعل تولید سطح) 1

  .کند نمی عمل خود اقتصادي وظایف به دولت) 2

  .تاس تعادل عدم دچار تولید عوامل بازار) 3

   .تاس فزاینده تولید عوامل بازار در تقاضا) 4

  ؟شد مطرح نهادي یا ردف چه توسط بار اولین براي »گفرهن نعتص« واژه  .54

   »يروشنگر یالکتیکد« کتاب در کهایمر هور و آدورنو) 1

   »یشناس رقش« کتاب در سعید ادوارد) 2
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   »تخاطرا دض« کتاب در مالرو آندره) 3

   یونسکو سازمان) 4

  ؟گویند می چه »اآمریک فضایی استراتژیک دفاع رحط« به  .55

   الکترومغناطیسی هاي توپ و لیزر اشعه آوري فن از گیري بهره) 1

   سرد جنگ) 2

   فضا و زمین روي بر سیستمی استقرار و توسعه) 3

   ستارگان جنگ) 4

  ؟کنند می نظارت بودجه اجراي بر یک کدام  .56

   بودجه و برنامه سازمان) 2  کشور محاسبات دیوان) 1

   وزیران هیأت) 4  اسالمی شوراي مجلس) 3

  ؟باشد نمی »کوا« اقتصادي هاي همکاري نسازما جزء زیر کشورهاي از یک کدام  .57

   عراق) 4  تاجیکستان) 3  افغانستان) 2  ایران) 1

  ؟شوند می انتخاب سال چند مدت به نگهبان شوراي اعضاي  .58

   سال 7) 4  سال 5) 3  سال 6) 2  سال 4) 1

  ؟بود تاریخی چه در عمومی آراء%  2/98 از بیش با ایران اسالمی جمهوري استقرار روز  .59

   1358 فروردین 12) 1

  1358 فروردین 11) 2

  1359 فروردین 12) 3

  1359 فروردین 11) 4

  ......»  F . E. C .I . N . U« یونیسف  .60

  . تاس جهانی بهداشت سازمان) 1

  .تاس مستمند کودکان به کمک صندوق سازمان) 2

  . تاس فرهنگی و علمی تربیتی سازمان) 3

  .تاس نیجها کشاورزي و خواربار سازمان) 4

  ؟نفرند چند اسالمی شوراي مجلس نمایندگان تعداد حاضر حال در  .61

  نفر 290) 4  نفر 280) 3  نفر 270) 2  نفر 170) 1
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   ... نسازما)  N . S . A(  آن .س .آ  .62

  .تاس آسیا شرقی جنوب کشورهاي اقتصادي پیمان) 1

  .تاس آسیا غربی جنوب کشورهاي اقتصادي پیمان) 2

  .تاس آسیا شرقی شمال کشورهاي دياقتصا پیمان) 3

  .تاس آسیا غربی شمال کشورهاي اقتصادي پیمان) 4

  ؟باشد می اطلس اقیانوس و غربی اروپاي از دفاع آن هدف که است نظامی اتحادیه  .63

   امنیت شوراي) 4  ناتو) 3  سنتو) 2  ورشو) 1

  : اقتصاد علم اصلی موضوع  .64

  .تاس تورم رشد از جلوگیري) 2  . تاس جهانی صلح تأمین) 1

  .تاس دموکراسی حفظ) 4  . تاس اقتصادي منابع کمیابی) 3

  ؟است کدام مشهد مقدس شهر قدیم نام  .65

   سناباد) 4  آباد استر) 3  بیهق) 2  شاپور) 1

   ؟است کشور کدام »یشمال آتالنتیک پیمان ازمانس« ونات رمق  .66

   )نواشنگت هرش( آمریکا) 2  ) لبروکس هرش( بلژیک) 1

  )سپاری هرش( فرانسه) 4  ) نلند هرش( انگلیس) 3

  ؟است ایران استان کدام در گناباد شهر  .67

  بختیاري و محال چهار) 2  شرقی آذربایجان) 1

   خراسان) 4  کرمانشاه) 3

  ؟است اي ویژه کار چه داراي اسالمی جمهوري اساسی قانون در رهبري مقام  .68

  عالیه نظارت) 2  کشور ریاست) 1

   مطلق حاکمیت) 4  گانه سه قواي دهکنن تنظیم) 3

  ؟است کدام رهبري عزل به رسیدگی مرجع  .69

  .تنیس عزل قابل رهبر) 2   نخبرگا) 1

   اسالمی شوراي مجلس) 4  نظام مصلحت تشخیص مجمع) 3

  ؟است زیر مراجع از یک کدام نظر زیر »نقوانی اجراي حسن بر ظارتن«  .70

   قضائیه قوه) 4  همجری قوه) 3  مقننه قوه) 2  رهبري مقام) 1
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  ؟است نوع چند گذرنامه  .71

  نوع سه) 4  نوع دو) 3  نوع یک) 2  نوع چهار) 1

  ؟گیرد می سرچشمه چشمه چهل ارتفاع از رود کدام  .72

  کارون) 4  کرخه) 3  شاهرود) 2  اوزن قزل) 1

  ؟است کشور کدام لقب »اي چکمه شورک«  .73

   سوئد) 4  ایتالیا) 3  چین) 2  ژاپن) 1

  ؟کیست اثر »دجمشی ختت« روفمع تابلو  .74

   بهزاد) 4  الملک کمال) 3  الملکی مصور) 2  آشتیانی) 1

  : تابع »تخدما و کاال توزیع و قیمت بر نظارت و ازرسیب« سازمان  .75

  .تاس دادگستري وزارت) 2  . تاس کشور وزارت) 1

  .تاس بازرگانی وزارت) 4  . تاس کشاورزي جهاد وزارت) 3

  ؟چیست اش وظیفه و دارد قرار ارکان کدام ملل زمانسا دبیرخانه رأس در  .76

   جهانی صلح حفظ – امنیت شوراي) 1

   سازمان توسط شده انجام امور بر نظارت – عمومی مجمع) 2

   کشورها اقتصادي پیشرفت – اجتماعی و اقتصادي شوراي) 3

   سازمان امور کلیه ترتیب و نظم و هماهنگی – کل دبیر) 4

   ؟شود می انتخاب سال چند مدت براي ملل سازمان کل دبیر  .77

  سال 6) 4  سال 5) 3  سال 4) 2  سال 3) 1

  ؟بودند عضو کشور چند اپک سازمان تأسیس سال اولین در  .78

  کشور 11) 4  کشور 5) 3  کشور 8) 2  کشور 4) 1

  ؟است زیر کشورهاي از یک کدام به مربوط اینچ مقیاس  .79

   3 و 2 اردمو) 4  انگلستان) 3  آمریکا) 2  آلمان) 1

  ؟است زیر مشاهیر از یک کدام به ملقّب صدوق شیخ  .80

  بابویه ابن) 2  حسنی عبدالعظیم حضرت) 1

   طوسی) 4  طبرسی) 3
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   ؟کرد حکومت اي سلسله چه صفویه سلسله از بعد  .81

  قویونلو آق) 4  افشاریه) 3  قاجاریه) 2  زندیه) 1

  ؟گرفت قرار کشور این انحصار در مازندران دریاي در شتیرانیک حق روسیه و ایران بین عهدنامه کدام انعقاد با  .82

   گلستان) 4  شمال شیالت) 3  ترکمنچاي) 2  خالاَ) 1

  ؟است طرح قابل اسالمی شوراي مجلس در ،نمایندگان از نفر چند پیشنهاد به قانونی هاي طرح  .83

  نفر 25) 4  نفر 20) 3  نفر 15) 2  نفر 10) 1

  ؟چیست رهبر صفات و شرایط) 109 صلا( اساسی نقانو نهم و یکصد اصل طبق  .84

   فقه مختلف ابواب در افتاء 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

   موارد همه) 4

  ؟است کدام اديسو بی با مبارزه المللی بین روز  .85

   اسفند دهم) 4  مرداد یکم و سی) 3  آبان بیستم) 2  شهریور هفدهم) 1

  ؟بود سالی چه در ایران اسالمی انقالب کبیر رهبر رحلت  .86

   1369 خرداد 15) 4  1368 خرداد 14) 3  1369 خرداد 12) 2  1369 خرداد 14) 1

  : موجب کشور از خارج به جهانگردي و تفریحی هاي مسافرت  .87

  .شود می وارد کشور به لوکس کاالهاي) 2  . شود می کشور از کاال خروج) 1

  .گردد می ارزي منابع کاهش) 4  . شود می ارز فروش و خرید افزایش) 3

   ؟باشند نمی وتو حق داراي متحد ملل سازمان در یک کدام ،زیر کشورهاي میان در  .88

   فرانسه) 4  آلمان) 3  روسیه) 2  چین) 1

  :  رمتو اثر بر  .89

   .یابد می کاهش مردم خرید قدرت) 2  . یابد می کاهش درآمدها) 1

  موارد همه) 4  . کند می پیدا نوسان ها قیمت) 3

  ؟کیست »کشور نوین جغرافیاي گذار بنیان« ایران هواشناسی علم پدر  .90

  پور ملک ایرج دکتر) 2  حسابی دکتر) 1

   گنجی حسن محمد پرفسور) 4  معین محمد دکتر) 3
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  ؟هستند متحد ملل سازمان ملّی فرا واحد عضو کشور چند حاضر حال در  .91

  کشور 190) 4  کشور 180) 3  کشور 160) 2  کشور 150) 1

 بـراي  ضعیف چند هر کشوري هر که اي وسیله و است مذاکره و گفتگو بر مبتنی که دیپلماسی ابزار ترین مهم  .92

  ؟دارد نام چه گیرد می بکار آن مقابل طرف به خود مواضع تفهیم

   مجازات به تهدید) 4  پاداش پیشنهاد) 3  اقناع) 2  افشاء) 1

  ... زا است عبارت فرهنگ  .93

   جامعه یک زندگی روش) 2  گروه یک زندگی روش) 1

   جامعه یک معنوي و مادي ذخایر مجموعه) 4  گروه یا جامعه یک مادي غیر ذخایر مجموعه) 3

  ......: ....... از است عبارت عمومی افکار  .94

   جمعی منافع باب در اجتماعی هاي گروه افکار) 1

  .شود می شامل را جامعه از قسمتی گذرا صورت به که افکاري) 2

  .کنند می القاء جامعه در مختلف هاي راه از حاکم هاي گروه که افکاري) 3

   ملی و عمومی مسائل باب در عموم پایدار نسبتاً افکار) 4

  ؟نمود بنیانگذاري را اقو تفکیک نظریه کسی چه  .95

   اسپنسر هربرت) 4  اسمیت آدام) 3  روسو ژاك ژان) 2  منتسکیو) 1

  ؟چیست ها تمدن گفتگوي از هدف  .96

  . تاس فرهنگ یک شدن جهانی به کمک) 1

  .تاس ها تمدن برخورد نظریه با مثل به مقابله) 2

  .تاس امروز انسان به مبتال مسائل کردن حل) 3

  .تاس مبارزاتی شرو یک کردن انتخاب) 4

   ؟کدامند سیاسی هاي حزب بندي طبقه براي مالك مشهورترین  .97

  اجتماعی مالك) 2  فرهنگی مالك) 1

   ایدئولوژي مالك) 4  بینی جهان مالك) 3

  ؟است چقدر رسمی هاي گزارش طبق ما کشور در بیکاران تعداد  .98

  نفر میلیون 5/3 حدود) 2  نفر میلیون 5 حدود) 1

  نفر میلیون 1 حدود) 4  نفر میلیون 2 از کمتر) 3



  121 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟است قدرت از نوع کدام مظهر قانون  .99

   ساختاري) 4  ایدئولوژیک) 3  عریان زور) 2  ابزاري) 1

  ؟است بوده کاال کدام خصوص در دنیا کنندگان وارد ترین بزرگ از یکی ایران اخیر هاي سال در  .100

   گوشت) 4  لبنیات) 3  گندم) 2  برنج) 1

  : نکند دخالت آزاد رقابتی بازار در دولت اگر  .101

  . یابند می افزایش ها قیمت) 1

  .شود می کم بازار در عرضه) 2

  . شوند می ورشکست کنندگان تولید همه) 3

  .شوند می نزدیک تولید نهایی هزینه به ها قیمت) 4

  ؟شد برده نام الهی خفیه الطاف از) ره( خمینی امام نظر از واقعه و رخداد کدام  .102

  )ره( خمینی امام فرزند شهادت) 2  تحمیلی جنگ آغاز) 1

   ایران علیه عراق تحمیلی جنگ خاتمه) 4  اسالمی انقالب پیروزي) 3

  ؟داد »دفسا رثومهج« لقب کشور کدام به) ره( خمینی امام  .103

   انگلیس) 4  اسرائیل) 3  آمریکا) 2  عراق) 1

  ؟اند شده گذاري نام عناوینی چه با اسفند چهارده و شعبان سوم ،اردیبهشت دوازدهم روزهاي  .104

  همیاري و همدلی روز – جوان روز – معلّم روز) 1

   احسان و نیکوکاري روز – پاسدار روز – معلّم روز) 2

  خانواده روز – پرستار روز – معلّم روز) 3

   احسان و نیکوکاري روز – جانباز روز - کارگر روز) 4

  ؟است شهري چه در هانج هاي کاتولیک رهبر پاپ مقر  .105

   واتیکان) 4  وین) 3  برن) 2  ژنو) 1

   ؟باشد می ریال زیر کشورهاي کدام پول واحد  .106

   عربی متحده امارات – ایران – عربستان) 2  بحرین – کویت – امارات) 1

   عربستان – ایران – بحرین) 4  عربستان – عمان – قطر) 3

  ؟است زیر ايشخصیته از یک کدام لقب »نوالدیپ« مرد  .107

   موسولینی) 4  چرچیل) 3  روزولت) 2  استالین) 1



  122 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟بود کشورهایی چه لقب »اورانیوم پرده شتپ« و »آهنین پرده شتپ« يکشورها اصطالح  .108

  غرب بلوك – شرق بلوك) 1

   غربی دول – شرق بلوك) 2

  سوم جهان – شرق بلوك) 3

   توسعه حال در کشورهاي – پیشرفته کشورهاي) 4

  ؟است کشور کدام جهان در گندم کننده صادر گترینبزر  .109

   استرالیا) 4  آمریکا) 3  انگلیس) 2  فرانسه) 1

  ؟است کشورها باکدام ترتیب به ایران خشکی مرزهاي ترین کوتاه و بیشترین  .110

  آذربایجان – ترکیه) 2  ارمنستان – عراق) 1

   عراق - پاکستان) 4  افغانستان – ترکمنستان) 3

  ؟کدامند ایران همسایه کشور ترین کوچک و نبزرکتری  .111

  ارمنستان – پاکستان) 2  افغانستان – ترکمنستان) 1

  افغانستان – ترکیه) 4  عراق -افغانستان) 3

  ؟کند می بررسی قانون و شرع با آن انطباق لحاظ از را مجلس توسط قوانین تصویب نهاد کدام  .112

  اسالمی انقالب شوراي) 2  نگهبان شوراي) 1

   خبرگان مجلس) 4  دولت هیأت )3

  ؟است نهاد کدام وظایف از »تدول کارهاي بر ظارتن«   .113

  جمهور رئیس) 2  خبرگان مجلس) 1

   اسالمی شوراي مجلس) 4  مردم) 3

  ؟باشد می المللی بین فرهنگی روابط برجسته نشانه گزینه کدام  .114

   3 و 1 موارد) 4  اینترنت) 3  یونیسف) 2  یونسکو) 1

  ؟چیست جهانی بانک هدف ترین مهم  .115

  عضو کشورهاي ارزي نظام تثبیت) 1

   کشورها هاي پرداخت موازنه کسري به کمک) 2

  توسعه حال در کشورهاي به وام پرداخت) 3

   المللی بین پولی نظام بر نظارت) 4



  123 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟است صحیح گزینه کدام »کاوپ ازمانس« به راجع  .116

   .تاس شده تشکیل خاورمیانه کشور شانزده از آن اعضاي .تاس وین شهر در اوپک مقر) 1

 کشـور  هفـت  و التین آمریکاي کشور دو و آفریقایی کشور چهار از آن اعضاي .تاس ژنو شهر در اوپک مقر) 2

  .تاس شده تشکیل آسیایی

 – ایـران  – ونـزوئال  – اکـوادور :  از عبارتنـد  اوپـک  سـازمان  عضـو  کشورهاي .تاس نیویورك در اوپک مقر) 3

   عراق و اندونزي – قطر – کویت – نیجریه – الجزایر – لیبی – نعربستا

 کشـور  شـش  و التـین  آمریکاي کشور سه و آفریقایی کشور چهار آن اعضاي .تاس برن شهر در اوپک مقر) 4

  .باشند می آسیایی

  ؟شد صادر کشوري چه تأسیس زمینه در »ربالفو عالمیها«   .117

   سرائیلا) 4  فلسطین) 3  آمریکا) 2  انگلیس) 1

  ... نآ اعتبار ،که است قراردادي »هیمب«   .118

  .تاس بیمه حق دادن شرط به ،العمر مادام) 1

  .تاس العمر مادام) 2

  .تاس بعد به سالگی چهل از ،معین سال چند) 3

  .شود می منقضی بیمه حق که است زمانی تا معین سال چند) 4

  ؟دارد نام چه کند می فروش و خرید دیگري براي را بهادار اوراق که شخصی  .119

   گذار سرمایه) 4  متخصص) 3  دالل) 2  واسطه) 1

   ... هوسیل به شود می اجرا »زار رخن« سیاست  .120

   دولت) 4  خزانه) 3  مرکزي بانک) 2  بانکی سیستم) 1

  ؟شود می نامیده چه عمل این ،کند دخالت ارز نرخ کردن مقید براي مرکزي بانک اگر  .121

  شناور ارز سیستم) 2  ارز بیتتث سیستم) 1

  آزاد شناوري سیستم) 4  شده کنترل شناوري سیستم) 3

  ؟کیست ایران سینما در زن کارگردان نخستین  .122

  میالنی تهمینه) 2  مشکینی مرضیه) 1

   درخشنده پوران) 4  اعتماد بنی رخشان) 3

  ؟دارند قدمت زیارتی نظر از زیر شهرهاي از یک کدام  .123

   شیراز) 4  ري شهر) 3  قم) 2  مشهد) 1



  124 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟دارد قرار کشورهایی چه از بعد خاورمیانه منطقه در وسعت لحاظ از ایران  .124

   مصر و عربستان) 4  عراق و ترکیه) 3  لیبی و عربستان) 2  لیبی و ترکیه) 1

  ؟است شده واقع رودخانه کدام میان »نهرات«   .125

  کرج و جاجرود) 2  رود سفید و جاجرود) 1

   ارس و رود سفید) 4  رود یدسف و کرج) 3

  ؟است ها استان کدام بین »نازموریاج« باتالق  .126

  خراسان و سیستان) 2  اصفهان – تهران – مرکزي) 1

   کرمان و سیستان) 4  یزد و کرمان) 3

  ؟بود چه »رامسر« شهر قبلی نام  .127

   گلستان) 4  سر سهل) 3  فروش بار) 2  سر سخت) 1

  ؟است عرب بزرگ دانانجغرافی از دانشمند کدام  .128

   ادریسی) 4  بیرونی) 3  الملک نظام) 2  فارابی) 1

  ؟شد مشهور »هسیا ابینهک« به ایران در وزیر نخست کدام دولت تشکیل  .129

  طباطبایی ضیاءالدین سید) 2  السلطنه قوام) 1

   مشیرالدوله) 4  الدوله وثوق) 3

  ؟است وزارتخانه دامک به وابسته »رکشو هاي پایانه نقل و حمل ازمانس«   .130

   ترابري و راه وزارت) 4  صنایع وزارت) 3  بازرگانی وزارت) 2  تعاون وزارت) 1

  ؟گرفت لقب »قاشرا یخش« به فالسفه از یک کدام  .131

   سینا ابن) 4  سهروردي) 3  مالصدرا) 2  غزالی) 1

   ؟است کدام زمین به شمسی منظومه سیاره ترین نزدیک  .132

   تیر) 4  زهره) 3  کیوان) 2  مشتري) 1

  ؟است شده بیان گزینه کدام در »کالئی و نارشیسمآ« اصطالح دو مفهوم  .133

   مذهب و دین بدون – حکومت نداشتن) 2  مذهب و دین بدون – گرایی تجدد) 1

   سیاست از دین جدایی – خواهی آزادي) 4  گرایی تجدد – خواهی آزادي) 3



  125 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟داد ارائه مجلس به اساسی قانون متمم واحده ماده روحانی عالم کدام  .134

  شیرازي... ا آیت) 2  نوري... ا فضل شیخ) 1

   طباطبایی... ا آیت) 4  بهبهانی... ا آیت) 3

  ؟گرفت شکل واقعه کدام در خارجیان سلطه نفوذ علیه عمومی اعتراض اولین نوزدهم قرن در  .135

  1919 قرارداد) 2  مشروطیت انقالب) 1

   ترروی قرارداد) 4  تنباکو نهضت) 3

   ؟است شاعر کدام لقب »االشعر اتمخ«   .136

   جامی) 4  حافظ) 3  سعدي) 2  مولوي) 1

  :  جهان کشورهاي سایر با مقایسه در  .137

   .تاس گاز و نفت کننده تولید بزرگترین ایران) 1

  .ددار گاز ذخائر جهت از را رتبه دومین ایران) 2

  .تاس گاز و نفت کننده صادر ترین بزرگ ایران) 3

  .ددار دنیا در خام نفت مصرف جهت از را رتبه دومین ایران )4

  ؟شد پدیدار انگیزه کدام با اسالمی کنفرانس سازمان  .138

   اسالمی غیر ملل با مقابله) 2  مسلمانان وحدت) 1

   اسالمی کشورهاي در واحد گیري تصمیم) 4  خاورمیانه کشورهاي در بیداري جنبش) 3

  ؟کند می ایجاد را عملکردي نوع چه گروه یک ضاءاع بین مشترك ذهنی معانی  .139

  . دهد می دست به گذشته در را افراد انگیزه) 1

  .دهد می دست به حاضر حال در را افراد انگیزه) 2

  . کند می منعکس را افراد آرزوهاي) 3

  .کند می معلوم را گروه اعضاء شخصیت نوع) 4

  :   هک است این »يارز ذخیره ندوقص« تشکیل از هدف  .140

  .دشو جلوگیري ارزي درآمدهاي در شدید نوسانات از ناشی خطرات) 1

   .دکن پیدا افزایش کشور ارزي ذخایر) 2

   .دشو داده ارزي وام متقاضیان به) 3

   .دشو جویی صرفه ارز مصرف در) 4



  126 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  :  معناي به »یفرهنگ رمایهس«   .141

   .تاس جمعی هویت و انسجام به دهنده سامان فرهنگی هاي ارزش) 1

   .تاس فرهنگی مصرف و توزیع و تولید از اعم فرهنگی هاي فعالیت از حاصل سرمایه) 2

   .تاس اجتماعی نظام یک در هنري و فرهنگی ذخائر و ها سنت) 3

   .تاس فرهنگی عرصه در گذاري سرمایه) 4

  .باشد می ... ننگهبا شوراي فقهاي و دانان حقوق انتخاب مرجع  .142

   قضائیه قوه رئیس – میاسال شوراي مجلس) 1

   رهبري معظم مقام – قضائیه قوه رئیس) 2

  رهبري معظم مقام - اسالمی شوراي مجلس انتخاب با و قضائیه قوه رئیس معرفی با) 3

  اسالمی شوراي مجلس - نظام مصلحت تشخیص مجمع) 4

  ؟نیست اسالمی رهبر اختیارات و وظایف از گزینه کدام  .143

   جمهوري ریاست حکم تنفیذ) 2  نظام لیک هاي سیاست تعیین) 1

   جماعات ائمه تعیین) 4  مسلح نیروهاي کل فرماندهی) 3

  ؟است نهاد کدام اساسی قانون تصویب مرجع  .144

  پرسی همه) 2  خبرگان مجلس) 1

   کشور نظام مصلحت تشخیص مجمع) 4  اسالمی شوراي مجلس) 3

  ؟باشد می متحد ملل سازمان به وابسته فرهنگی ،علمی ،آموزشی سازمان عالمت گزینه کدام  .145

   گات) 4  فائو) 3  یونیسف) 2  یونسکو) 1

   ؟چیست »ااروپ مشترك ازارب« عضو کشورهاي نام ،حاضر حال در  .146

  اروپا جامعه) 2  اروپا کشورهاي مجموع) 1

   اروپا اتحادیه) 4  اروپا اقتصادي جامعه) 3

  ؟پیوست عوقو به سالی چه در »هفرانس کبیر نقالبا«   .147

   میالدي 1790) 4  میالدي 1799) 3  میالدي 1789) 2  میالدي 1879) 1

  ؟است جهان در خرما کننده تولید اولین کشور کدام  .148

   سوریه) 4  عراق) 3  عربستان) 2  ایران) 1

  



  127 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  .دباش برات یا سفته مبلغ ... بایستی می برات و سفته تمبر  .149

   هزار در دو) 4  ارهز در پنج) 3  درصد یک) 2  صد در پنج) 1

 نـام  چـه  ،شـود  مـی  نگهـداري  گذاران سرمایه توسط و شده فروخته عمومی صورت به که اي ویژه ارزش و وام  .150

   ؟دارد

   وثیقه) 4  بدهی) 3  بهادار اوراق) 2  رهن) 1

  ... کچ  .151

   .تاس قانونی پولی پرداخت براي تعهدي) 2  . تاس ذینفع بدهی یک) 1

  .تاس قانونی پول) 4  . تاس مبادله سند یک) 3

  ؟چیست »یبانک کچ«   .152

  .دکر نقد بانک یک ویژه شعبه در فقط را آن توان می که است چکی) 1

  .دکر نقد را آن توان می بانک هر در که است چکی) 2

  .شود می گواهی آن ارائه قبال در نقد وجه دریافت جهت بانک توسط که است چکی) 3

  .دکر نقد کشور جاي هر در را آن توان می که است چکی) 4

  ... یبده ،بانکی چک یک  .153

  . تاس کننده پرداخت) 2  . تاس کننده پرداخت بانک) 1

  .تاس ذینفع بانک) 4  . تاس ذینفع) 3

  ؟بود که سرود می شعر فارسی زبان به که پاکستانی معاصر معروف شاعر  .154

  یغمایی اقبال) 2  کشمیري پریشان) 1

   الهوري اقبال) 4  دهلوي خسرو امیر) 3

  ؟است شاعر کدام به منسوب »نمدائ یوانا« معروف قصیده  .155

   نیشابوري عطار) 4  شروانی خاقانی) 3  کاشانی محتشم) 2  گنجوي نظامی) 1

  ؟دارد بیشتري رواج کشورها از یک کدام در ایران مرزهاي از خارج در فارسی زبان  .156

  کستانتاجی ،افغانستان) 2  گرجستان ،تاجیکستان) 1

   پاکستان ،افغانستان) 4  نگرجستا ،افغانستان) 3

  ؟است کدام خورشید به سیاره ترین کوچک و ترین نزدیک  .157

  ) سرجیب( مشتري) 2  ) رتی( عطارد) 1



  128 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  )بهرام( مریخ) 4  ) دناهی( زهره) 3

  ؟فرستاد زمین مدار به را ماهواره اولین کشور کدام  .158

   فرانسه) 4  یسانگل) 3  سابق شوروي) 2  آمریکا) 1

  ؟باشد می نهاد کدام اختیارات و وظایف از »نوزیرا ستیضاحا«   .159

   مجلس نمایندگان) 4  خبرگان مجلس) 3  جمهور رئیس) 2  رهبري معظم مقام) 1

  ؟کیست عهده به »اسیم و صدا سازمان ئیسر« و »هقضائی قوه مقام ترین عالی نصب و زلع«   .160

  قضایی عالی يشورا) 2  رهبري خبرگان مجلس) 1

   اسالمی شوراي مجلس) 4  رهبري معظم مقام) 3

  .گردد می تسلیم ... هب تصویب و رسیدگی براي و ... فطر از کشور کل ساالنه بودجه  .161

  مجلس –دولت) 2  سمجل – جمهور رئیس) 1

  مجلس - دولت هیأت) 4  جمهور رئیس - دولت هیأت) 3

  ؟است فهمنص هیأت حضور با جرم کدام به رسیدگی  .162

   قتل) 4  اهانت) 3  زنا) 2  مطبوعاتی) 1

  ؟شد صادر کشورها کدام براي متحد ملل سازمان امنیت شوراي 598 قطعنامه  .163

   ترکیه و یونان) 4  ترکیه و ایران) 3  عراق و ایران) 2  افغانستان و ایران) 1

  ؟شد تحمیل یرانا به کشوري چه توسط »ناپیتوالسیوک« ننگین قرارداد ،بار نخستین براي  .164

  انگلیس) 4  ترکیه) 3  روسیه) 2  آمریکا) 1

  ؟پیوست وقوع به روزهاي چه در ترتیب به) ع( علی حضرت شهادت و تولد روز  .165

  رمضان ماه 21 و رجب ماه 27) 2  رمضان ماه 21 و ذیقعده ماه 11) 1

  رمضان ماه 21 و االول ربیع ماه 17) 4  رمضان ماه 21 و رجب ماه 13) 3

  ؟است شده بیان گزینه کدام در »تطبیع وزر« و »كکود جهانی وزر«   .166

   فروردین 5 – اسفند 19) 2  فروردین 13 – مهر 16) 1

   خرداد 27 – مهر 16) 4  فروردین 13 – اردیبهشت 27) 3

  ؟شود می نامیده »رشه عدنم« زیر شهرهاي از کدامیک  .167

   نیشابور) 4  سبزوار) 3  شاهرود) 2  سمنان) 1



  129 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟است کدام ایران ایل ترین بزرگ  .168

   قشقایی) 4  بختیاري) 3  باصري) 2  شاهسون) 1

  ؟است کشورمان استان کدام شهرهاي از »بینام«   .169

  بلوچستان و سیستان) 2  کرمان) 1

   هرمزگان) 4  بوشهر) 3

  ؟است شده واقع کشور کدام در جهان جزیره شبه ترین بزرگ  .170

   مالزي) 4  عربستان) 3  ژاپن) 2  کره) 1

  ؟است کدام اسالمی کشور ترین پرجمعیت  .171

   ایران) 4  ترکیه) 3  اندونزي) 2  مصر) 1

  ؟نیست خزر دریاي اطراف حوزه در کشور کدام  .172

   قزاقستان )4  ترکمنستان) 3  آذربایجان) 2  تاجیکستان) 1

  ؟است کشور کدام جهان در پشم کننده تولید کشور ترین بزرگ  .173

   انگلیس) 4  کانادا) 3  ترالیااس) 2  زالندنو) 1

  ؟است کشور کدام در »وماکائ ندرب«   .174

   کره) 4  ویتنام) 3  ژاپن) 2  چین) 1

  ؟بود کشوري چه قبلی نام »طال احلس«   .175

   نیجریه) 4  غنا) 3  تانزانیا) 2  موزامبیک) 1

  ؟هستند کشورهایی چه میانه خاور در کشور ترین جمعیت کم و کشور ترین کوچک  .176

  عمان – قطر) 2  بحرین – یمن) 1

   قطر – بحرین) 4  قطر – عربی متحده امارات) 3

  ؟باشند می روسیه یافته استقالل تازه هاي جمهوري از یک کدام پایتخت »داشکنت« و »الماآتآ« شهرهاي  .177

   ازبکستان – قزاقستان) 2  قزاقستان – قرقیزستان) 1

   یکستانتاج – گرجستان) 4  قزاقستان – آذربایجان) 3

  ... دبای نماید می باز جاري حساب بانک در که کسی  .178

  . دباش داشته تمام سال پانزده حداقل) 1

  .دباش داشته رشد حکم و داشته تمام سال شانزده) 2



  130 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  . دباش عاقل و بالغ و داشته تمام سال هیجده) 3

  .دباش عاقل و بالغ و داشته تمام سال شانزده) 4

  ... فوظای از ها بانک انونیق بازرسان انتخاب  .179

  .تاس ها بانک عالی شوراي) 2  . تاس ها بانک عادي عمومی مجمع) 1

   .تاس اعتبار و پول شوراي) 4  . تاس ها بانک عامل مدیران) 3

  ... مسها جاري قیمت رفتن باال  .180

  . دهد می افزایش فروش کاهش در را سهم مبلغ) 1

  .دهد می کاهش خرید ترکیب در را سهم مبلغ) 2

  . دهد می کاهش را خرید اختیار قیمت) 3

  .دبر خواهد باال را خرید اختیار قیمت) 4

  ... هحوال  .181

  .تاس رسیده فرا آن سررسید که است معینی مبلغ پرداخت جهت مشتري به بانک سفارش) 1

   .تاس بستانکار به معین مبلغ یک پرداخت جهت بانک به سفارش) 2

   .تاس کوپنی قرضه یک) 3

  .تاس معین مبلغ پرداخت براي دیگر بانک به بانک یک سفارش) 4

  ؟نیست قرآن هاي سوره از زیر هاي واژه از یک کدام  .182

   المرسالت) 4  الکرسی آیه) 3  التغابن) 2  الطالق) 1

  ؟بود هم دان موسیقی ،هجري سوم قرن نابیناي شاعر کدام  .183

   وصیف بن محمد) 4  بادغیسی حنظله) 3  بلخی ابوشکور) 2  رودکی) 1

   ؟است متحد ملل سازمان رکن کدام به متعلّق O . T . W اختصاري عالمت  .184

  جهانی بانک) 2  المللی بین توسعه مؤسسه) 1

   جهانی تجارت سازمان) 4  مشترك بازار) 3

  ؟چیست »یجهان تجارت ازمانس« اصلی هدف  .185

   .تسا جهان تمام در ملیتی چند هاي شرکت فعالیت گسترش) 1

   .تاس جهان سطح در پیشرفته هاي تکنولوژي توسعه) 2

   .تاس توسعه حال در کشورهاي در گذاري سرمایه تشویق) 3

  .تاس سازمان عضو کشورهاي میان آزاد تجارت تشویق) 4



  131 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟معناست چه به »یفرهنگ ابرابرين«   .186

   فرهنگی تولید در نابرابري) 2  فرهنگی مصرف در نابرابري) 1

   هنجارها و ها ارزش ،باورها در نابرابري) 4  فرهنگی هاي ارزش توزیع در برينابرا) 3

  ؟کدامند شناخته رسمیت به اساسی قانون که دینی هاي اقلیت  .187

   ارمنی – کلیمی – زرتشتی) 2  مسیحی – کلیمی – زرتشتی) 1

  کلدانی – آشوري – زرتشتی) 4  مسیحی – کلیمی) 3

   .تاس ... ءجز نگهبان شوراي  .188

   قوه سه هر) 4  قضائیه قوه) 3  مقننه قوه) 2  مجریه قوه) 1

  .تاس... ردا عهده کشور عالی دیوان و شود می انتخاب مرجعی چه توسط کشور عالی دیوان رئیس  .189

   قصاص حکم تنفیذ – قضایی عالی شوراي) 1

   قضایی رویه وحدت ایجاد و قصاص حکم تنفیذ - اسالمی شوراي مجلس) 2

   محاکم در قوانین صحیح اجراي بر نظارت - رهبري عظمم مقام) 3

  قضایی رویه وحدت ایجاد و محاکم در قوانین صحیح اجراي بر نظارت - قضائیه قوه رئیس) 4

  ؟شود می تقسیم فرقه چند به تشیع مذهب  .190

   فرقه 72) 4  فرقه 62) 3  فرقه 52) 2  فرقه 42) 1

  ؟داشت تعلّق زیر افراد از یک مکدا به »یاسالم اتحاد بزرگ هبرر« لقب  .191

  عبده محمد شیخ) 2  کرمانی رضا میرزا) 1

   آبادي اسد الدین جمال سید) 4  نائینی... ا آیت) 3

  ؟بود شده تأسیس کسی چه همت به »مراغه صدخانهر«   .192

  طوسی نصیرالدین خواجه) 2  گنجوي نظامی) 1

   احمد آل جالل) 4  طوسی فردوسی) 3

  ؟شد منعقد زمانی چه در روسیه و ایران بین ترکمنچاي و نگلستا عهدنامه  .193

   شاه ناصرالدین) 2   شاه فتحعلی) 1

   شاه محمد) 4  شاه مظفرالدین) 3

  ؟است کدام ایران شرقی جنوب مرز الیه منتهی  .194

   خاش) 4  کواتر بندر) 3  جاوه میر) 2  جاسک بندر) 1



  132 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟است »یدولت بالذات روریستت«) ره( خمینی امام نظر از کشور کدام  .195

   انگلیس) 4  شوروي) 3  آمریکا) 2  اسرائیل) 1

 ایـن  از و فرودگـاه  آن به فرودگاه این از تا شود ناگزیر اگر که فرمودند دولت کدام به خطاب) ره( خمینی امام  .196

  ؟کشید نخواهد هایش هدف از دست باز برود کشور آن به کشور

   فرانسه) 4  کویت) 3  عراق) 2  آمریکا) 1

  ؟افتاد اتفاق کشور کدام در و سالی چه در شاه مرگ  .197

  مصر – 1358 مرداد 2) 2  مصر – 1358 مرداد 5) 1

  مصر – 1359 مرداد 2) 4  مصر – 1359 مرداد 5) 3

  ؟دارد زمانی تقدم بقیه بر شاعر کدام  .198

   گنجوي نظامی) 4  شیرازي حافظ) 3  طوسی فردوسی) 2  خسرو ناصر) 1

  ؟کدامند شمال در ایران مرزي رودهاي  .199

  کارون و کرخه) 2  رود زاینده و ریروده) 1

   اترك و ارس) 4  هیرمند و تجن) 3

  ؟شود می تثبیت زیر هاي گزینه کدام با کاغذي پول ارزش  .200

   عرف وسیله به) 4  نقره برابر در) 3  طال برابر در) 2  نقره و طال برابر در) 1

  ... ءجز سلَف معامالت  .201

  .دندار زمانی محدودیت که است معامالتی) 2  . باشد می مدت میان التتسهی) 1

  .تاس کشاورزي بخش معامالت) 4  . باشد می مدت کوتاه تسهیالت) 3

  ؟بود کسی چه شاهنشاهی وزیر نخست آخرین  .202

   ازهاري) 4  بختیار شاپور) 3  آموزگار) 2  امامی شریف) 1

  ؟ارندد قرار خزر دریاي شرق در کشورها کدام  .203

   آذربایجان – ترکمنستان) 2  قزاقستان – ترکمنستان) 1

  قزاقستان - ایران) 4  قزاقستان – روسیه) 3

  ؟بود ایران در کسانی چه سلطنت با مصادف ترتیب به دوم و اول جهانی جنگ شروع  .204

   شاه فتحعلی – شاه احمد) 2  شاه علی محمد – شاه احمد) 1

  شاه رضا –شاه حمدا) 4  شاه رضا – شاه علی محمد) 3



  133 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟کرد تبعید کشور کدام به را) ره( خمینی امام پهلوي رژیم 1343 آبان 13 تاریخ در  .205

   فرانسه) 4  ترکیه) 3  عراق) 2  کویت) 1

  ؟است کدام شمسی منظومه سیاره بزرگترین  .206

   نپتون) 4  اورانوس) 3  زحل) 2  مشتري) 1

  ؟هستند کسانی چه خط مخترع  .207

   ها ایرانی) 4  کلدانیها) 3  ها آشوري) 2  ها فنیقی) 1

  ؟بود کشوري چه وزیر نخست »الومومب اتریسپ«   .208

   زامبیا) 4  چاد) 3  زئیر) 2  سودان) 1

  ؟است رایج کشور کدام در »سنفوسیوک« آئین  .209

   مالزي) 4  ژاپن) 3  چین) 2  هند) 1

  ؟است شهر کدام در) ع( نبی دانیال قبر  .210

   نیشابور) 4  یرازش) 3  شوش) 2  ایالم) 1

  ؟پذیرد می را دیگر کشورهاي سفیران استوارنامه و کند می امضاء را سفیران استوارنامه ...  .211

   خارجه امور وزیر) 4  وزیران هیأت) 3  رهبري معظم مقام) 2  جمهور رئیس) 1

 فـراز  بـر  که را) رباسیا( ایران اسالمی جمهوري مسافربري هواپیماي ،موشک با سالی چه در آمریکا جنگی ناو  .212

  ؟داد قرار موشکی حمله مورد ،بود پرواز در فارس خلیج

   1368 سال) 4  1367 سال) 3  1366 سال) 2  1365 سال) 1

  ؟است شاعر کدام به منسوب »الطیر منطق« کتاب  .213

   مولوي) 4  جامی الرحمن عبد) 3  نیشابوري عطار) 2  گنجوي نظامی) 1

  ؟کدامند شیعه اربعه کتب  .214

   الفقیه یحضره ال من – استبصار – تهذیب – کافی) 1

   البیان مجمع – المسائل توضیح – بحاراالنوار – کافی) 2

   بحاراالنوار - کافی – البالغه نهج – قرآن) 3

     سجادیه صحیفه – الفصاحه نهج – البالغه نهج – قرآن) 4

   ؟است ها گزینه از یک کدام جهان در اتمی قدرت پنج  .215

  هند – روسیه – آمریکا – انگلیس – انسهفر) 1



  134 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

   روسیه – انگلیس – فرانسه – چین – آمریکا) 2

  فرانسه – چین – آمریکا – هند – روسیه) 3

   انگلیس – آمریکا – هند – چین – روسیه) 4

  ؟است شده تشکیل آیه چند از و است سوره کدام در »یالکرس یهآ«   .216

  آیه 1 – بقره سوره) 2  آیه 3 – عمران آل سوره) 1

  آیه 3 – بقره سوره) 4  آیه 3 – حج سوره) 3

  ؟دارد عضویت زیر سازمان کدام در ایران اسالمی جمهوري  .217

   گات) 4  اکو) 3  سنتو) 2  اوپک) 1

  ... زا است عبارت مدنی جامعه  .218

 تعیـین  نقش ماا نبوده وابسته سیاسی قدرت و دولت به که اجتماعی تشکیالت و ها انجمن ،نهادها مجموعه) 1

  .ددارن سیاسی قدرت بندي صورت در کننده

  .دندارن سیاسی قدرت در اي کننده تعیین نقش که اجتماعی تشکیالت و ها انجمن ،نهادها مجموعه) 2

  .باشد می وابسته سیاسی قدرت و دولت به که اجتماعی تشکیالت و ها انجمن ،نهادها مجموعه) 3

  .دآی بوجود جمعی هاي منفعت نمایندگی براي باال از که اجتماعی یالتتشک و ها انجمن ،نهادها مجموعه) 4

  ؟است مواقع بیشتر در انسان عمل کننده تعیین ،زیر گزینه کدام  .219

  موقعیت از فرد تعریف) 2  اخالق) 1

   اجتماعی رسوم) 4  اجتماعی عادت) 3

  ؟است زیر الهايکا از گروه کدام کننده تولید ،بازار نظام مکمل عنوان به دولت  .220

  مطلوب کاالهاي) 2  بهداشتی کاالهاي) 1

   عمومی کاالهاي) 4  ضروري کاالهاي) 3

  :  مدرنیسم پست  .221

  .دگوین را مدرنیسم از قبل مرحله) 1

  .دگوین را مدرنیسم از بعد مرحله) 2

  .تاس سنّت همان) 3

  .تاس گرایی سنّت ضد) 4



  135 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ) ............ O . A . F(  فائو  .222

  . تاس فرهنگی و علمی تربیتی زمانسا) 1

  .تاس جهانی بهداشت سازمان) 2

  . تاس مستمند کودکان به کمک صندوق سازمان) 3

  .تاس جهانی کشاورزي و خواربار سازمان) 4

 تقـدیم  مجلـس  بـه  نماینـدگان  از تعدادي چه حداقل امضاي به که است مجلس در طرح قابل وقتی استیضاح  .223

  ؟شود

  نفر 20) 4  نفر 15) 3  نفر 10) 2  نفر 8) 1

  ؟پیوست وقوع به سالی چه در ایران به عراق بعث رژیم نظامی حمله  .224

   1360 ماه شهریور 31) 2  1360 ماه شهریور 30) 1

   1359 ماه شهریور 31) 4  1359 ماه شهریور 30) 3

  ؟فتپذیر انجام سالی چه در و کسی چه زمان در اسالمی انقالب پاسداران سپاه تشکیل  .225

    57 سال – بهشتی... ا آیت) 2  58 سال –) ره( خمینی امام حضرت) 1

   59 سال – اي خامنه... ا آیت) 4  57 سال –) ره( خمینی امام حضرت) 3

  ... کاوپ  .226

  . تاس نفت کننده وارد کشورهاي سازمان) 1

  .تاس نفت کننده صادر کشورهاي سازمان) 2

  . تاس دریایی المللی بین سازمان) 3

  .تاس آسیا شرقی جنوب اقتصادي پیمان سازمان) 4

  ؟کند می تولید کشور کدام را جهان پنبه ترین لطیف  .227

  آمریکا متحده ایاالت) 4  ژاپن) 3  مصر) 2  هند) 1

 مـدتی  در و داشـته  دنبـال  به را غرب جانبه همه حمایت که رشدي سلمان توسط شیطانی آیات کتاب انتشار  .228

  ... نآ در که شود می تلقی فرهنگی تهاجم جهت آن از است شده مهترج زبان 10 به کوتاه

  . تاس گرفته قرار حمله مورد نبوت اصل) 1

   .تاس شده اهانت اسالم پیامبر به) 2

  . تاس شده تخطئه مسلمانان جوامع فرهنگی نظام اصلی معانی) 3

   موارد همه) 4
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 چه اعتبارنامه این به ،دهد می او به اي اعتبارنامه ،دفرست می کشور از خارج به سفیري کشوري رئیس وقت هر  .229

   ؟گویند می

   قطعنامه) 4  اعتبارنامه) 3  استوارنامه) 2  پذیرش) 1

  ؟شد واگذار پادشاه کدام سلطنت زمان در جنوب نفت امتیاز  .230

  شاه مظفرالدین) 2  شاه رضا) 1

   پهلوي محمدرضا) 4  قاجار شاه علی محمد) 3

  ؟کجاست بلوچستان و ستانسی استان مرکز  .231

   زاهدان) 4  یاسوج) 3  بندرعباس) 2  شهرکرد) 1

  ؟بود شهر کدام افشاریه دوره در ایران پایتخت  .232

   همدان) 4  اصفهان) 3  شیراز) 2  مشهد) 1

  ؟کیست آثار »هآئین تاالر – مجلس و گلستان اخک« معروف تابلوهاي  .233

   الملک نیعص) 4  الملک کمال) 3  مصورالملکی) 2  بهزاد) 1

  ؟دارند سکونت آسیا قاره در جهان جمعیت درصد چند حدود  .234

  درصد 70) 4  درصد 60) 3  درصد 50) 2  درصد 40) 1

  ؟است کشور کدام لقب »نتابا فتابآ«   .235

   بحرین) 4  سوئد) 3  ژاپن) 2  چین) 1

   ؟است شده واقع آسیا منطقه کدام در عمومی موقعیت لحاظ از ایران  .236

   غربی جنوب) 4  شرقی جنوب) 3  مرکزي جنوب) 2  جنوب) 1

  ؟یابد می رسمیت نمایندگان از تعدادي چه حضور با اسالمی شوراي جلسات ،انتخابات برگزاري از پس  .237

  نمایندگان مجموع سوم یک) 2  نمایندگان مجموع سوم دو) 1

  نمایندگان مجموع چهارم یک) 4  نمایندگان مجموع چهارم سه) 3

  ؟شد برگزار کشور کدام در 2006 جهانی جام فوتبال  .238

   جنوبی آفریقاي) 4  آرژانتین) 3  آلمان) 2  انگلیس) 1

  ؟است معنی هم زیر هاي گزینه از یک کدام با »یگرای وچپ« اصطالح  .239

   لیبرالیسم) 4  سوسیالیسم) 3  نیهیلیسم) 2  ناسیونالیسم) 1
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  ... واک  .240

  . تاس آسیا شرقی جنوب کشورهاي سازمان) 1

  .تاس جهانی کشاورزي و خواربار سازمان) 2

  . تاس اقتصادي هاي همکاري سازمان) 3

  .تاس کار المللی بین سازمان) 4

  ؟است شده واقع شهر کدام در اکو دائمی دبیرخانه  .241

   باکو) 4  آنکارا) 3  آباد اسالم) 2  تهران) 1

  ؟نامند می چه را قرارداد یک مقدماتی نامه موافقت  .242

   تراست) 4  پروتکل) 3  کنوانسیون) 2  بسیدسو) 1

  ؟است گروه کدام عمدتاً ما کشور نفتی غیر صادراتی کاالهاي  .243

   زمینی سیب – پیاز – پسته) 2  فرش – معدنی آب – سنگ) 1

   خشکبار – دستی صنایع – فرش) 4  پسته – خشکبار – خرما) 3

    د؟دار قرار شهر کدام در »نایرا نفت اهچ« ترین قدیمی  .244

   خارك جزیره) 4  ماهشهر) 3  سلیمان مسجد) 2  آبادان) 1

  ؟است چقدر دماوند قله ارتفاع  .245

   متر 6571) 4  متر 4571) 3  متر 5671) 2  متر 5571) 1

  ؟است زیر نویسندگان از یک کدام از »همقال هارچ« معروف کتاب  .246

   غزالی دمحم امام) 4  فراهانی مقام قائم) 3  خاقانی) 2  عروضی نظامی) 1

  ؟رسیدند قدرت به ایران در سلسله کدام سلجوقیان از پس  .247

   خوارزمشاهیان) 4  بویه آل) 3  ساسانیان) 2  سامانیان) 1

  ؟است کدام دارند نماینده آن در عضو هاي دولت تمام که ملل سازمان رکن ترین مهم  .248

  دبیرخانه) 2  امنیت شوراي) 1

   عمومی مجمع )4  دادگستري المللی بین دیوان) 3

  ؟است شده واقع شهر کدام در اوپک مقر  .249

   ریاض) 4  کاراکاس) 3  وین) 2  ژنو) 1
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  ؟معروفند »نآ .س .آ« اعضاي به زیر کشورهاي از گروه کدام  .250

   برونئی – تایلند – سنگاپور – فیلیپین – اندونزي – مالزي) 1

   ياندونز – عربی متحده امارات – قطر – عربستان – عراق) 2

   اندونزي – مالزي – کویت – عربستان – عراق – ایران) 3

   تایلند – کویت – سنگاپور – فیلیپین – اندونزي – مالزي) 4

  ؟است زیر اصطالح کدام بیانگر است انگیز غم و تفریحی هاي صحنه از اي آمیخته که نمایشی یا فیلم  .251

   درام) 4  ملودرام) 3  تروکاژ) 2  تراژدي) 1

  ؟انجامید طول به روز چند عراق بعث ارتش تجاوز مقابل در خرمشهر مردم تمقاوم  .252

  روز 44) 4  روز 34) 3  روز 30) 2  روز 25) 1

  ؟است رود کدام خزر دریاي آبریز حوضه رود ترین مهم  .253

   تجن رود) 4  اترك رود) 3  رود سفید) 2  ارس رود) 1

  ؟نفرند چند نگهبان شوراي اعضاي تعداد  .254

   نفر 15) 4  نفر 12) 3  نفر 10) 2  نفر 8) 1

  ؟است مطابق اساسی قانون با زیر عبارات از کدامیک  .255

   .تاس ممنوع مطلقاً دولت توسط خارجی کارشناسان استخدام) 1

 مجلـس  تصـویب  با خارجیان به شرکت تشکیل امتیاز دادن ولی است ممنوع خارجی کارشناسان استخدام) 2

  .تاس آزاد

   خارجیان به شرکت تشکیل امتیاز دادن ولی است آزاد مجلس تصویب با خارجی سانکارشنا استخدام) 3

   .تاس ممنوع مطلقاً

 صـورت  در مگـر  اسـت  ممنـوع  خارجیـان  بـه  شـرکت  تشکیل امتیاز دادن و خارجی کارشناسان استخدام) 4

   .ننمایندگا چهارم سه تصویب با ضرورت

  ؟است شده واقع کشور امکد در اسالمی کنفرانس سازمان حاضر حال در  .256

   مالزي) 4  عربستان) 3  قطر) 2  ایران) 1

   ؟پیوست وقوع به سالی چه در روسیه اکتبر انقالب  .257

  میالدي 1917) 4  میالدي 1789) 3  میالدي 1952) 2  میالدي 1920) 1

  ؟گردید تأسیس کشور کدام در »نالمسلمی خوانا« اسالمی نهضت  .258

   الجزایر )4  لیبی) 3  لبنان) 2  مصر) 1
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  ؟است تر کوتاه زیر تحوالت از یک کدام در قدرت انتقال زمانی برد  .259

   کودتا) 4  سیاسی انقالب) 3  شورش) 2  اجتماعی انقالب) 1

  :  جهت در است جنبشی »ممینیسف«   .260

  زیست محیط احیاي) 2  بشر حقوق اعطاي) 1

   مدنی جامعه استقرار) 4  زنان حقوق احقاق) 3

  :  سیاسی تصمیمات ،گیري تصمیم نظریه اساس بر  .261

   .دهستن احساسی کالً) 2  . دهستن عقالنی کالً) 1

  .دش خواهند عقالنی آینده در) 4  . اند عقالنی غیر بعضاً و عقالنی بعضاً) 3

   ؟معروفند »دتعه عدم جنبش عضايا« به زیر کشورهاي از گروه کدام  .262

   یوگسالوي – هند – اندونزي – مصر) 2  هند – مالزي – اندونزي – مصر) 1

  یوگسالوي – تایلند – مالزي – مصر) 4  مراکش – یوگسالوي – هند – اندونزي) 3

  ؟است چقدر آسیا قاره وسعت  .263

  مربع کیلومتر میلیون 40) 2  مربع کیلومتر میلیون 44) 1

  مربع کیلومتر میلیون 60) 4  مربع کیلومتر میلیون 54) 3

  ؟نامیدند دوم انقالب را آن) ره( خمینی ماما که بود حرکتی چه  .264

   آمریکا جاسوسی النه تسخیر) 1

   1342 خرداد 15 قیام) 2

   ایران اسالمی انقالب پیروزي روز 1357 بهمن 22) 3

   شهدا میدان در مردم رحمانه بی کشتار روز 1357 شهریور 17) 4

  ؟درآمد قعرا بعث ارتش ناجوانمردانه اشغال به تاریخی چه در خرمشهر  .265

  1359 هما نآبا اول) 2  1359 ماه آذر اول) 1

   1359 ماه آبان سوم) 4  1359 هما آذر سوم) 3

   ؟کیست عهده بر »يجمهور ریاست انتخاب بر ظارتن« مسئولیت ،اساسی قانون نهم و نود اصل طبق  .266

   قضائیه قوه رئیس) 4  نگهبان ورايش) 3  مجلس رئیس) 2  رهبر) 1

  ؟کیست عهده بر مستقیماً »رکشو استخدامی و اداري مورا« و »هبودج و برنامه رموا« مسئولیت  .267

   قضائیه قوه رئیس) 4  مجلس رئیس) 3  جمهور رئیس) 2  رهبر) 1



  140 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟یافت انتشار کسی چه توسط دبو ماهنامه واقع در که ایران روزنامه ترین قدیمی  .268

  امیرکبیر خان تقی میرزا) 2  شیرازي صالح میرزا) 1

   مؤیداالسالم) 4  خان ملکم یرزام) 3

  ؟آمد پرده روي نامی چه به سینما ناطق فیلم اولین  .269

   وحشی انسان) 4  جاز خواننده) 3  ها بال) 2  مکافات و جنایت) 1

 هـاي  خیـال  و پنـدارها  ،کنـد  مـی  خودنمایی معنی تمام به شخصی احساسات ترین عمیق ،ادبی سبک کدام در  .270

  ؟است هنرمند خیال زاییده ها نوشته شوند می نهاده کناري به عقل و طقمن و نمودار انگیز وهم

   سورئالیسم) 4  ناتورالیسم) 3  رئالیسم) 2  رومانتیسم) 1

  ؟داشت نام چه هخامنشیان دولت رسمی زبان  .271

   پهلوي) 4  پارسی) 3  اوستایی) 2  آرامی) 1

  ؟دارند نام چه دنیستن استفاده قابل خود خودي به و تنهایی به که کاالیی  .272

  اقتصادي غیر کاالي) 2  اي سرمایه کاالي) 1

   اي واسطه کاالي) 4  مصرفی کاالي) 3

  ؟است تخصصی و تجاري هاي بانک بیانگر ترتیب به گزینه کدام  .273

   کارگران رفاه – تجارت و ملت – صادرات) 1

   ایران ملی – مسکن و سپه – کشاورزي) 2

   معدن و صنعت – اورزيکش و کارگران رفاه - صادرات) 3

   ملّت – معدن و صنعت و کشاورزي – تجارت) 4

   ؟است کشور کدام لقب »نجها امب«   .274

  پرو) 4  سوئد) 3  تبت) 2  هلند) 1

   ؟دارد نام چه است صفر آن جغرافیایی عرض که زمین کره مدار ترین بزرگ  .275

  جدي رأس مدار) 2  السرطان رأس مدار) 1

   توااس) 4  کش اسب مدار) 3

  ؟دارد قرار شهر کدام در »سپرسپولی یا جمشید تخت هاي رابهخ«   .276

   مشهد) 4  ایالم) 3  اصفهان) 2  شیراز) 1
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  ؟است کشور کدام در و دارد نام چه جهان تونل ترین طوالنی  .277

  فرانسه در مانش تونل) 2  روسیه در پیترو تونل) 1

   هیچکدام) 4  ژاپن در کیلومتري 8/53 تونل) 3

  ؟کیست از »تاس ما سیاست عین ما دیانت و ما دیانت عین ما یاستس« عبارت  .278

  مدرس حسن سید شهید) 2  ) هر( خمینی امام) 1

   رجایی علی محمد شهید) 4  مطهري مرتضی شهید) 3

   ؟است ایران علوم مشاهیر از یک کدام لقب »بعر الینوسج«   .279

  طوسی نصیرالدین خواجه) 2  بیرونی ابوریحان) 1

    رازي زکریا بن محمد) 4  بلخی ابومعشر) 3

  ... يدادگستر المللی بین دیوان قضات تعداد  .280

  .شوند می انتخاب متحد ملل سازمان عمومی مجمع توسط که باشند می نفر 15) 1

  .شوند می انتخاب متحد ملل سازمان امنیت شوراي توسط که باشند می نفر 15) 2

  .شوند می تأیید امنیت شوراي توسط سپس و انتخاب عمومی مجمع وسطت ابتدا که باشند می نفر 15) 3

  .شوند می انتخاب متحد ملل سازمان امنیت شوراي و عمومی مجمع توسط که باشند می نفر 15) 4

   ؟است هند و چین میان تنش کانون مورد کدام  .281

   تبت فالت) 4  گنگ رود) 3  دانزیگ داالن) 2  ماهون ماك خط) 1

  ؟باشند می چوبین بهرام نسل از داشتند ادعا ایرانی هاي سلسله از یک مکدا  .282

   طاهریان) 4  صفویان) 3  صفاریان) 2  سامانیان) 1

  ) ........... E . F . A . C . E( اکافه  .283

  . تاس فرهنگی و علمی تربیت سازمان) 1

  .تاس جهانی کشاورزي و خواربار سازمان) 2

  .تاس دور خاور و آسیا اقتصادي کمیسیون سازمان) 3

  .تاس جهانی بهداشت سازمان) 4

  ؟کیست جهان در شناسی جامعه علم گذار پایه-284

   ارسطو) 4  میمون ابن) 3  خلدون ابن) 2  رشد ابن) 1
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   ؟شد برگزار کشور کدام در 2010 جهانی جام فوتبال  .285

   ایتالیا) 4  اسپانیا) 3  آرژانتین) 2  جنوبی آفریقاي) 1

   ؟دارد نام چه است پرستی وطن و گرایی ملی واقع در و شود می داده اصالت ملت به آن در هک مسلکی  .286

   رئالیسم) 4  ناسیونالیسم) 3  اومانیسم) 2  سوسیالیسم) 1

   ؟است کشور کدام لقب »جخلی رواریدم«   .287

   عربی متحده امارات) 4  ایران) 3  بحرین) 2  کویت) 1

  ؟است ایرانی معروف نقاشان کدام آثار از »رمینیاتو و کاري ذهیبت« معروف تابلوهاي  .288

   الملک صنیع) 4  آشتیانی اسماعیل) 3  الملک کمال) 2  درودي علی) 1

   ؟است گزینه کدام »نایرا ملی ازهايس«   .289

  کمانچه – سنتور – تار سه – تار) 1

  ) کمانچه بیهش( غز – بربط – رباب – چنگ – شیپور – ناي) 2

  زنگی دایره – سرنا – دهل – تنبور) 3

   موارد همه) 4

  ؟نامند می چه را صلح حالت در مخاصمه برجسته نمونه  .290

   تسلیحاتی مسابقه) 4  شدت کم جنگ) 3  سرد جنگ) 2  بس آتش) 1

  ؟است شده واقع کشور کدام در و دارد نام چه جهان آبشار ترین معروف  .291

   الئوس – خونه آبشار) 2  ونزوئال – آنجل آبشار) 1

   آمریکا متحده ایاالت – نیاگارا آبشار) 4  زیمبابوه – ویکتوریا آبشار) 3

  ؟پیوست وقوع به سالی چه در و کسی چه توسط رسماً »قناط دونب« متحرك فیلم نمایش  .292

   1895 – فرانسوي لومیر لوئی) 2  1928 – وارنر برادران کمپانی) 1

   1927 – گینور ژانت) 4  1927 – یانینکس امیل) 3

  ؟رسید شهادت به شهر کدام در مدرس حسن سید... ا آیت  .293

   نیشابور) 4  مشهد) 3  کاشمر) 2  خواف) 1

   ؟دهند می تشکیل را »کاوپ عضايا« زیر کشورهاي از گروه کدام  .294

   اندونزي – عربی متحده امارات – قطر – کویت – عربستان – عراق – ایران) 1

   نگاب – نیجریه – الجزایر – لیبی) 2
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   اکوادر – ونزوئال) 3

   موارد همه) 4

  ؟است کشورهایی چه از متشکل و عضو چند داراي »وکا« اقتصادي همکاري سازمان  .295

 ازبکسـتان  – ترکمنسـتان  – تاجیکستان – قرقیزستان – آذربایجان – ترکیه – پاکستان – ایران ،عضو ده) 1

   قزاقستان – افغانستان –

 –ترکمنســتان – تاجیکســتان – قرقیزســتان – آذربایجــان – ترکیــه – انپاکســت – ایــران ،عضــو هشــت) 2

  افغانستان

  ترکمنستان –آذربایجان –افغانستان - پاکستان – ایران ،عضو پنج) 3

  ترکیه –افغانستان - پاکستان – ایران ،عضو چهار) 4

  ؟کرد مبارزه قاجار شاه کدام با آبادي اسد الدین جمال سید  .296

   شاه احمد) 4  شاه علی محمد) 3  شاه ناصرالدین) 2  شاه مظفرالدین) 1

   ؟بود چه شده داده بیگانگان به ایران دولت توسط که امتیازي ترین ننگین از یکی  .297

   شمال شیالت) 4  بانک تأسیس) 3  تالبوت قرارداد) 2  رویتر امتیاز) 1

  ؟نامند می چه را است شده قائل آن ايبر زیادي تاهمی و دارد تأکید آن روي جامعه که هایی راه و ها هدف  .298

   اجتماعی هاي سنت) 4  اجتماعی رسوم) 3  اجتماعی هاي ارزش) 2  هنجار) 1

  ؟است تأکید مورد خودکشی وقوع براي زیر عوامل از کدامیک  .299

   شخصیت نظام در و خانواده نظم در گسستگی) 1

   گروه یا فرد پیوند در و اجتماعی نظم در گسستگی) 2

   بیماري و آلوده و کثیف محیط در کردن یزندگ) 3

   بیماري و تنگدستی) 4

  ؟است زیر اصطالح کدام بیانگر ناپذیر اجتناب شرّ عنوان به جامعه در حکومت به نسبت بدبینی  .300

   انترناسیونالیسم) 4  لیبرالیسم) 3  توتالیتریسم) 2  آنارشیسم) 1

  ؟است واقعه کدام ،1357 سال انقالب زیربناي  .301

   1332 مرداد 28 کودتاي) 2  1342 خرداد 15) 1

   باقرخان و ستارخان قیام) 4  1331 تیر 30) 3

  .تاس شده نامگذاري... تمناسب به پیروزي و مقاومت روز  .302

   اسالمی میهن به آزادگان ورود) 2  مرصاد عملیات در منافقین شکست) 1
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   خرمشهر فتح) 4  آبادان حصر شکست) 3

  .تاس شده نامگذاري... تمناسب هب تیر هفتم روز  .303

   یارانش از تن 72 و بهشتی دکتر شهادت) 2  باهنر و رجایی شهادت) 1

   مفتح دکتر شهادت) 4  شریعتی علی دکتر شهادت) 3

  ؟رسیدند شهادت به چگونه و تاریخی چه در باهنر شهید و رجایی شهید  .304

   وزیري نخست دفتر انفجار – رشهریو هشتم) 2  جمهوري ریاست دفتر انفجار – تیر هفتم) 1

   خیابانی ترور – فجر مبارك دهه) 4  جمهوري ریاست دفتر انفجار - آبان سیزده) 3

  .تاس شده نامگذاري ... شپاسدار دو همراه به مفتح دکتر... ا آیت شهادت روز  .305

  پیروزي و مقاومت روز) 2  دانشگاه و حوزه وحدت روز) 1

   دسق جهانی روز) 4  دانشجو روز) 3

  .تاس شده نامگذاري... تمناسب به آبان سیزده  .306

   ترکیه به ایران از) ره( خمینی امام تبعید) 2  دانشجویان توسط جاسوسی النه تسخیر) 1

   موارد همه) 4  آموز دانش روز) 3

  ... تشهاد روز ... اب است مصادف معلّم روز  .307

  مطهري تاداس – اردیبهشت 12) 2  مطهري استاد – اردیبهشت 11) 1

  طالقانی... ا آیت – اردیبهشت 12) 4  طالقانی... ا آیت – اردیبهشت 11) 3

  :  با است مصادف دولت هفته  .308

  یارانش و بهشتی دکتر شهادت) 2  باهنر و رجایی شهادت) 1

  مطهري استاد شهادت) 4  مفتح دکتر شهادت) 3

  ؟بودند سمت کدام دار عهده شهادت از قبل باهنر شهید و رجایی شهید  .309

  وزیري نخست و جمهوري رئیس) 2  جمهوري رئیس و وزیري نخست) 1

   قضائیه قوه ریاست و جمهوري رئیس) 4  مجلس ریاست و جمهوري رئیس) 3

  .تاس شده نامگذاري ... تشهاد مناسبت به قضائیه قوه روز  .310

   رجایی علی محمد شهید) 2  یارانش از تن 72 و بهشتی شهید) 1

   باهنر شهید) 4  مطهري ضیمرت شهید) 3
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  ؟است شده نامگذاري اسالم بانوان از یک کدام والدت مناسبت به پرستار روز  .311

  ) س( زینب حضرت) 2  ) س( خدیجه حضرت) 1

  )س( رقیه حضرت) 4  ) س( فاطمه حضرت) 3

  ؟است شده نامگذاري امام کدام والدت مناسبت به پاسدار روز  .312

  )ع( صادق امام) 4  ) ع( علی امام) 3  ) ع( حسین امام) 2  ) ع( حسن امام) 1

  ؟است گرفته نام روزي چه به) س( زهرا حضرت والدت  .313

   معلّم روز) 4  زن روز) 3  پزشک روز) 2  کارمند روز) 1

  .تاس شده نامگذاري ) ...جع( قائم حضرت والدت  .314

  معلّم روز) 2  مستضعفان جهانی روز) 1

   پزشک روز) 4  پرستار روز) 3

   .تاس شده نامگذاري ... تاردیبهش دوازده  .315

  درختکاري روز) 2  نیکوکاري و احسان روز) 1

   معلّم روز) 4  تعاون روز) 3

  .تاس گرفته نام ... یجهان روز رمضان مبارك ماه جمعه آخرین  .316

   پست) 4  بهداشت) 3  کودك) 2  قدس) 1

  ؟کیست محراب شهید اولین  .317

  مدنی... ا آیت) 2  یطباطبای قاضی... ا آیت) 1

   صدوقی... ا آیت) 4  دستغیب... ا آیت) 3

  ؟گردید اقامه کسی چه توسط ایران اسالمی انقالب پیروزي از پس جمعه نماز اولین  .318

   رجایی شهید) 4  بهشتی شهید) 3  طالقانی... ا آیت) 2  ) هر( خمینی امام) 1

  ؟بود کسی چه قضائیه قوه رئیس اولین  .319

   قدوسی شهید) 4  باهنر شهید) 3  رجایی شهید) 2  یبهشت شهید) 1

  :  با است مصادف خرداد سوم  .320

  تحمیلی جنگ شروع) 2  آبادان حصر شکست) 1

   خرمشهر آزادي) 4  مطهري استاد شهادت) 3
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  : با است مصادف خرداد چهارده  .321

  ) هر( خمینی امام رحلت) 2  ) هر( خمینی امام تبعید) 1

   ایران از شاه فرار) 4  جاسوسی النه تسخیر) 3

  : با است مصادف فجر مبارك دهه آغاز  .322

  ایران از شاه خروج) 2  کشور به) ره( خمینی امام ورود) 1

   انقالب شوراي تشکیل) 4  اسالمی انقالب پیروزي) 3

  : با است مصادف تحمیلی جنگ شروع سالروز  .323

   شهریور 31) 4  شهریور 8) 3  تیر 7) 2  خرداد 3) 1

    ؟است کشور کدام شد تبعید آنجا به) ره( خمینی امام که کشوري نخستین  .324

   فرانسه) 4  مصر) 3  ترکیه) 2  عراق) 1

  شد؟ مطرح کسی چه توسط »یملّ آشتی یاستس«   .325

  آموزگار جمشید) 4  هویدا) 3  بختیار) 2  امامی شریف) 1

  ؟گرفت صورت زیر عملیات از یک کدام در آبادان حصر شکست  .326

   القدس طریق) 4  والفجر) 3  المقدس بیت) 2  ) ع( االئمه امنث) 1

  ؟شد خرمشهر سازي آزاد به منجر عملیات کدام  .327

   المبین فتح) 4  5 کربالي) 3  8 والفجر) 2  المقدس بیت) 1

  ؟شد بسته قاجار پادشاه کدام زمان در روسیه و ایران گمرکی قرارداد  .328

   شاه احمد) 4  شاه فتحعلی) 3  شاه ناصرالدین) 2  شاه مظفرالدین) 1

  ؟نمود تأسیس را دارالفنون مدرسه کسی چه  .329

  کبیر امیر) 2  آبادي اسد الدین جمال سید) 1

   شاه ناصرالدین) 4  خان کوچک میرزا) 3

  ؟شد داده بیگانگان به تنباکو و توتون فروش و خرید و تهیه انحصاري امتیاز قرارداد کدام طی  .330

   رویتر) 4  پاریس) 3  چايترکمن) 2  تالبوت) 1

  ؟شد صادر کسی چه توسط شاه ناصرالدین زمان در تنباکو تحریم فتواي  .331

  شیرازي میرزاي) 2  کرمانی رضا میرزا) 1

   آبادي اسد الدین جمال سید) 4  نوري... ا فضل شیخ) 3
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  ؟شد بسته پادشاه کدام زمان در 1919 قرارداد  .332

   شاه احمد) 4  شاه دعلیمحم) 3  شاه محمدرضا) 2  شاه رضا) 1

  ؟برخاست مخالفت به 1919 قرارداد با کسی چه  .333

  مدرس حسن سید) 2  خیابانی محمد شیخ) 1

   الدوله وثوق) 4  آبادي اسد الدین جمال سید) 3

  ؟نمود تأسیس ایران در را قاجار سلسله کسی چه  .334

   رينو خان آقا) 4  خان محمد آقا) 3  شاه فتحعلی) 2  شاه ناصرالدین) 1

  ؟شد صادر قاجار سالطین از یک کدام فرمان به کبیر امیر خان تقی میرزا قتل  .335

  شاه ناصرالدین) 4  شاه فتحعلی) 3  شاه مظفرالدین) 2  شاه احمد) 1

  ؟بود زیر اقدامات از یک کدام به ناظر »دسفی نقالبا«   .336

  اضیار اصالحات) 4  حجاب کشف) 3  کاپیتوالسیون) 2  نفت صنعت شدن ملی) 1

  ؟است بوده اخیر ساله صد مذهبی و سیاسی تحوالت سرمنشأ نهضت کدام  .337

   مشروطه نهضت) 4  جنگل نهضت) 3  خرداد پانزده نهضت) 2  تنباکو نهضت) 1

    ؟کرد می مبارزه قاجار شاه کدام با آبادي اسد الدین جمال سید  .338

  شاه احمد) 4  شاه محمد) 3  شاه فتحعلی) 2  شاه ناصرالدین) 1

  ؟بود پادشاه کدام سلطنت با همزمان ،اول جهانی جنگ  .339

  شاه فتحعلی) 4  شاه احمد) 3  شاه ناصرالدین) 2  شاه مظفرالدین) 1

  ؟رسید تصویب به شاه رضا محمد دولت کدام زمان در والیتی و ایالتی هاي انجمن الیحه  .340

   ازهاري) 4  منصور حسنعلی) 3  امامی شریف) 2  آموزگار جمشید) 1

   ؟شد ترور کسی چه توسط منصور حسنعلی  .341

   بخارایی محمد) 1

   صفوي نواب) 2

   آبادي شمس رضا) 3

   طهماسبی خلیل) 4

  ؟بود دلیل چه به شاه رضا محمد با) ره( خمینی امام برخورد اولین  .342

   حجاب کشف قانون تصویب) 2  والیتی و ایالتی هاي انجمن قانون تصویب) 1
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   قم روحانیون به حمله) 4  سیونکاپیتوال قانون تصویب) 3

  ؟داشتند شرکت »ددیوی مپک« پیمان در کشورهایی چه  .343

   سوریه ،اسرائیل ،آمریکا) 2  مصر ،اسرائیل ،آمریکا) 1

   اردن ،سوریه ،آمریکا) 4  سوریه ،مصر ،آمریکا) 3

  ؟شد صادر زیر مراجع از یک کدام فتواي به تنباکو امتیاز لغو  .344

   شیرازي صالح میرزا اهللا آیت) 2  شیرازي حسن امیرز اهللا آیت) 1

   نوري اهللا فضل شیخ اهللا آیت) 4  خراسانی آخوند اهللا آیت) 3

  ؟گردد نمی محسوب فوري لوایح و ها طرح جزء زیر اشکال از یک کدام  .345

  فوریتی ود لوایح و ها طرح) 2  فوریتی کی لوایح و ها طرح) 1

  فوریتی رچها لوایح و ها حطر) 4  فوریتی هس لوایح و ها طرح) 3

  ؟ندارد کمیسیون به ارجاع به نیاز و مطرح مجلس در زیر هاي فوریت از یک کدام  .346

  فوریتی ود لوایح و ها طرح) 2  فوریتی کی لوایح و ها طرح) 1

  فوریتی رچها لوایح و ها طرح) 4  فوریتی هس لوایح و ها طرح) 3

  ؟باشد نمی اسالمی شوراي مجلس وظایف جزء زیر موارد از یک کدام  .347

   ضرورت موارد در خارجی کارشناسان استخدام تصویب) 1

   نگهبان شوراي اعضاي تعیین و تصویب) 2

   کشور مرزي خطوط در جزیی اصالحات تصویب) 3

   ضروري هاي محدودیت موقت برقراري تصویب) 4

  ؟تنیس قضائیه قوه به وابسته هاي سازمان و تشکیالت جزء مورد کدام  .348

   کشور امالك و اسناد ثبت سازمان) 2  کشور کل بازرسی سازمان) 1

   رسمی روزنامه سهامی شرکت) 4  کشور محاسبات دیوان) 3

  ؟است مرجع کدام عهده به اسالمی جمهوري نظام رهبري تعیین  .349

   مردم منتخب خبرگان) 2  نگهبان شوراي و مجلس نمایندگان) 1

   رهبري يشورا) 4  مردم مستقیم آراء با) 3
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  ؟نیست زیر موارد از یک کدام اساس بر اسالمی شوراي مجلس هاي کمیسیون در نمایندگان عضویت  .350

   نمایندگان شخصی هاي عالقه) 2  نمایندگان تجربی و کاري سوابق) 1

   نمایندگان تحصیلی رشته میزان) 4  آنها مأخوذه آراء میزان) 3

   ؟است مرجعی چه عهده بر ترتیب به اسالمی شوراي لسمج و خبرگان مجلس انتخابات بر نظارت  .351

  نظام مصلحت تشخیص مجمع ،نظام مصلحت تشخیص مجمع) 1

   نگهبان شوراي ،نظام مصلحت تشخیص مجمع) 2

  نگهبان شوراي ،نگهبان شوراي) 3

  نگهبان شوراي ،قضائیه قوه) 4

   ؟نیست الزم اسالمی شوراي مجلس بر نگهبان شوراي نظارت مورد کدام در  .352

  لوایح کلیه تصویب) 2  نمایندگان اعتبارنامه تصویب) 1

   وزیران به اعتماد رأي) 4  ساالنه بودجه قانون تصویب) 3

  ؟نیست اسالمی جمهوري نظام جمهوریت مصداق از زیر مراجع از یک کدام  .353

  نظام مصلحت تشخیص مجمع و خبرگان مجلس) 1

   نگهبان شوراي و اسالمی شوراي مجلس) 2

  قضائیه قوه) 3

   اسالمی جمهوري دولت) 4

   ؟است اسالمی شوراي مجلس وظایف جزء زیر موارد از یک کدام  .354

   عادي قوانین تفسیر و شرح) 2  کشور پارلمانی نظام تصویب و تنظیم) 1

   موارد همه) 4  کشور بودجه الیحه تصویب) 3

  ؟کند می ابانتخ رأساً را رؤسا از یک کدام رهبر اسالمی جمهوري در  .355

  قضائیه قوه رئیس و سیما و صدا سازمان رئیس) 1

   مجلس رئیس و سیما و صدا سازمان رئیس) 2

  مجلس رئیس و قضائیه قوه رئیس) 3

   گانه سه قواي رؤساي) 4

  ؟است سازمان کدام عهده بر دارند کار و سر مردم با مستقیماً که هایی سازمان هماهنگی  .356

   بودجه و برنامه سازمان) 2  استخدامی و اداري امور سازمان) 1

   کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان) 4  کشور کل بازرسی سازمان) 3
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  ؟است مرجعی چه مشورت با و کیست عهده به نظام کلی هاي سیاست تعیین  .357

  اسالمی شوراي مجلس مشورت با رهبر) 1

  نظام مصلحت تشخیص مجمع مشورت با رهبر) 2

  نگهبان شوراي مشورت با رهبر) 3

   رهبر مشورت با اسالمی شوراي مجلس) 4

  ؟دارند شرایطی چه کدام هر و نفرند چند نگهبان شوراي اعضاي تعداد  .358

  .دهستن فقیه همه ،نفرند دوازده) 1

  .دهستن حقوقدان همه ،نفرند دوازده) 2

  .دهستن حقوقدان دیگر نفر شش و فقیه نفر شش ،نفرند دوازده) 3

  .دهستن حقوقدان دیگر نفر سه و فقیه نفر سه ،نفرند شش) 4

   ؟شوند می انتخاب چگونه و کسی چه توسط نگهبان شوراي فقهاي  .359

  رهبر مستقیم پیشنهاد) 1

  اسالمی شوراي مجلس رأي و رهبر پیشنهاد) 2

  قضائیه قوه مستقیم پیشنهاد) 3

  اسالمی شوراي مجلس رأي و قضائیه قوه پیشنهاد) 4

  ؟شوند می انتخاب چگونه نگهبان شوراي دانان حقوق  .360

  .شوند می انتخاب مجلس رأي با و معرفی مجلس به قضائیه قوه رئیس) 1

  .نمایند می انتخاب ایشان و معرفی رهبر به قضائیه قوه رئیس) 2

  .نماید می انتخاب را آنها مستقیم طور به قضائیه قوه رئیس) 3

  .گردند می انتخاب رهبري مقام وسیله به) 4

  : از است عبارت شیعه فقه در احکام استنباط ادله  .361

   قیاس – اجماع – سنّت – قرآن) 2  عقل – عرف – سنّت – قرآن) 1

   قضایی رویه – قانون – سنّت – قرآن) 4  عقل – اجماع – سنّت – قرآن) 3

  ؟کدامند شود می دیه تغلیظ باعث که حرام هاي ماه  .362

  ذیحجه - ذیقعده – محرم – رجب) 2  ذیحجه – محرم – رجب – رمضان) 1

  ذیقعده - ذیحجه – محرم – رمضان) 4  ذیحجه – رمضان – رجب – صفر) 3
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  : با است برابر نقدي جزاي ایران قوانین طبق  .363

  نقدي خسارت) 2  خسارت جبران) 1

   دو هر نقدي جریمه و غرامت) 4  غرامت) 3

  ؟تنیس بورکراتیک نظام عمده هاي ویژگی جزء یک کدام  .364

  مراتب سلسله) 2  استعدادها کشف و خلق) 1

   مداري قانون) 4  اطالعات بایگانی) 3

  ؟است دادسراها وظایف جزء مورد کدام  .365

   قوانین اجراي حسن در نظارت) 2  عامه حقوق حفظ) 1

   موارد همه) 4  بزهکاران کیفی تعقیب) 3

  ؟دهد می زیر موارد از کی کدام به را اصالت ها انسان حقوق زمینه در اسالم مکتب  .366

   تقوي و دیانت) 4  اجتماع و فرد) 3  اجتماع) 2  فرد) 1

   ؟کند می مدیریت را »داقتصا عالی ورايش« کسی چه  .367

   قضائیه قوه رئیس) 4  مجلس رئیس) 3  جمهور رئیس) 2  رهبر) 1

  .تاس ... كمال ،سیاسی احزاب بندي طبقه براي مالك ترین معروف  .368

   فرهنگی) 4  اقتصادي) 3  سیاسی) 2  ایدئولوژي) 1

  ؟نیست گیرد می قرار مدیر اختیار در که اصلی منبع سه جزء منابع از یک کدام  .369

   انسانی منابع) 4  مالی منابع) 3  فیزیکی منابع) 2  استراتژیک منابع) 1

   ؟گردد نمی تلقی معاصر فرهنگی هاي جنبش و ها جریان وجز ،مفهوم کدام  .370

   مدرنیسم) 4  بشر حقوق) 3  زیست حیطم) 2  تو شین) 1

 مربـوط  »شبـا  داشته اندیشیدن رأتج« یا »شخوی فهم گرفتن کار به در باش لیرد« که روشنگري شعار این  .371

  ؟است متفکّر کدام به

  مارکس) 4  کانت) 3  نیچه) 2  دکارت) 1

  ؟شود می تلقی شهروندان و حکام تکالیف و حقوق تعیین علم سیاست ،نگرش کدام در  .372

  اخالقی برداشت) 2  فلسفی برداشت) 1

   مدرن علمی برداشت) 4  حقوقی برداشت) 3
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  ؟نیست صحیح گزینه کدام  .373

  .تاس منتفی مسئله این مدرن جوامع در .تاس سنتی جوامع مخصوص پدرساالري) 1

   زنان بر مردان سلطه یعنی پدرساالري) 2

 کـه  قـدرتی  ماهیـت  و میـزان  نظر از چه اگر دارد ودوج کمابیش شده شناخته جوامع همه در پدرساالري) 3

  .تاس متفاوت ،کنند می اعمال زنان بر مردان

  .تاس موجود پدرساالرانه نهادهاي با مبارزه امروزي جوامع در زنان اصلی هاي جنبش هاي هدف از یکی) 4

  ؟نیست صحیح گزینه کدام  .374

 گسـترش  موجـب  رو همین از و رفاهی دولت از شپی شرایط به بازگشت براي است کوششی نئولیبرالیسم) 1

  .تاس شده دولتی بخش

 گسـترش  موجـب  رو همین از و رفاهی دولت از پیش شرایط به بازگشت براي است کوششی نئولیبرالیسم) 2

  .تاس شده خصوصی بخش

  .تاس داري سرمایه اقتصاد بحران براي نئولیبرالیسم حل راه عمومی هاي هزینه کاهش) 3

  .کند نمی نفی را قدیم لیبرالیسم اصول الیسمنئولیبر) 4

  ؟شود نمی واقع دادسراها در همکاري مشمول مورد کدام  .375

   دادگاه) 4  بازپرس) 3  دادستان) 2  قاضی) 1

  ؟شود می رسیدگی مرجعی چه توسط دولتی اداره یک از شخصی شکایت به  .376

   کشور عالی دیوان) 2  اداري عدالت دیوان) 1

   انقالب عالی شوراي) 4  کشور کل دادستان) 3

  ؟نیست مدنی هاي آزادي مصادیق از زیر هاي گزینه از یک کدام  .377

   آرایش و پوشش نحوه در آزادي) 2  منقول غیر و منقول اموال تملک در آزادي) 1

   شغل انتخاب و پیشه و کسب در آزادي) 4  اقامت محل مسکن انتخاب در آزادي) 3

  ؟چیست بر اصل جهانی نظم در  .378

   هماهنگی) 4  همکاري) 3  قدرت کاهش) 2  تعارض و رقابت) 1

  :  فرهنگی خدمات و کاالها که دارد وجود »یفرهنگ نعتص« که گویند می صورتی در  .379

  .دشو تولید فقط صنعتی صورت به) 1

  .دشو توزیع صنعتی صورت به) 2

  .دشو عتوزی یا و انبار ،تولید باز ،تولید تجاري یا صنعتی صورت به) 3
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  .دشو انبار صنعتی صورت به) 4

  .کند می صادر... ار اقتصادي کد  .380

  بازرگانی وزارت) 2  ا .ا .ج گمرك) 1

   دارایی و اقتصادي امور وزارت) 4  بازرگانی اتاق) 3

  : رقابتی وضعیت با مقایسه در تولید انحصاري وضعیت در  .381

  . تاس بیشتر عرضه و تر پایین کاال قیمت) 1

  .تاس کمتر عرضه و تر پایین کاال تقیم) 2

  . تاس کمتر عرضه و تر باال کاال قیمت) 3

  .تاس بیشتر عرضه و تر باال کاال قیمت) 4

  ؟چیست صنعتی دمکراسی از منظور  .382

   کارگر ي طبقه زندگی و کار ي شیوه به دمکراسی اصول اعمال) 1

   صنعتی کشور در دمکراسی) 2

   کارگر ي قهطب بر دمکراسی اصول اعمال) 3

   اقتصادي دمکراسی) 4

  ؟است مؤسسه کدام وظایف از ها کوچه سر بر پالك نصب و نامگذاري  .383

   احوال ثبت اداره) 4  انتظامی نیروي) 3  پست اداره) 2  شهرداري) 1

  : به دارد بستگی خارجی ارزهاي برابر در ملی پول واقعی قدرت  .384

   دولت ارزي هاي سیاست) 2  واردات به نسبت صادرات کل مقدار) 1

  واردات به نسبت صادرات کل ارزش) 4  داخلی تولیدات از حمایت هاي سیاست) 3

  ؟کند می کنترل را رفتار طریق چه از عمل یک انجام از شرم احساس  .385

   اجتماعی کنترل) 4  رسمی کنترل) 3  رسمی غیر کنترل) 2  بیرونی کنترل) 1

   ؟است کدام ،کند می تعیین عمواق بیشتر در را آدمی عمل آنچه  .386

   موقعیت از فرد تعریف) 4  اجتماعی رسم) 3  اخالق) 2  قانون) 1

  ؟باشند افراد روانی نیازهاي پاسخگوي توانند می بهتر هایی گروه چه  .387

   حزبی) 4  شغلی) 3  صنفی) 2  نخستین) 1
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  ؟شود می خوانده فرهنگی نوع چه ،دارد جریان آن اساس بر عمالً اعضاء رفتار که فرهنگی  .388

  واقعی فرهنگ) 4  آرمانی فرهنگ) 3  معنوي فرهنگ) 2  فرهنگ خرده) 1

  ؟دارد نام چه ،کند می تعیین خاص موقعیت در را فرد رفتار که اجتماعی رفتار الگوهاي  .389

   اجتماعی عادت) 4  اجتماعی رسم) 3  هنجار) 2  ارزش) 1

  ؟است کسانی چه کار ،است آدمی عمل راهنماي که رفتار واقعی هنجارهاي شناخت  .390

   شناس جرم) 4  روانشناس) 3  شناس جامعه) 2  روانکاو) 1

  ؟بود کسی چه قوا تفکیک نظریه بانی  .391

   دوتوکویل) 4  روسو) 3  منتسکیو) 2  الك جان) 1

  ؟است کدام ایران اسالمی انقالب از جوشیده نهاد اولین  .392

  سازندگی جهاد) 2  اسالمی انقالب کمیته) 1

   بسیج) 4  اسالمی انقالب پاسداران سپاه )3

  ؟است تر ثبات با زیر هاي نظام از کدامیک در دمکراسی  .393

  حزبی تک نظام) 2  احزاب فاقد هاي نظام) 1

   حزبی چند نظام) 4  حزبی دو نظام) 3

  ؟چیست کننده تعیین ،دارد ذهن در رفتار موقعیت از فرد که معنایی  .394

   فرد اخالق) 4  آدمی عمل) 3  فرد يآرزوها) 2  فرد نیازهاي) 1

 عمـل  کشـور  یـک  نهادهاي از یک کدام مانند جهانی اقتصادي نظام در پول المللی بین صندوق و جهانی بانک  .395

  ؟کند می

  ترمیم و توسعه بانک) 2  اعتباري توسعه بانک) 1

   مرکزي بانک) 4  اقتصادي نظام) 3

  :  که است این لیبرالیسم در اصلی پرسش  .396

  . دکنن حکومت کسانی چه) 1

  .دباش قرار چه از کنندگان حکومت تعداد) 2

  . شود می محدود چگونه قدرت) 3

  .کنند اطاعت احکام از چگونه شوندگان حکومت) 4
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  :  واقع در »تاس نخبگان چرخش آهنین قانون تابع یاستس« که گزاره این  .397

  .تاس دمکراسی نقد) 2  . تاس دمکراسی از دفاع) 1

    .تاس قانون از دفاع) 4  . تاس نخبگان از فاعد) 3

  ؟نگرند می چگونه را جرم جبرگرا شناسان جامعه  .398

   فرد مسئولیت حوزه در کامالً) 2  فرد اختیار از خارج) 1

  .تاس اختیاري حدود تا) 4  ماوراءالطبیعه نیروهاي اراده) 3

  ؟کرد می بندي طبقه اساسی چه بر را ها حکومت ارسطو  .399

   حاکم افراد فضیلت و تعداد) 2  بودن انتخابی یا وروثیم) 1

   حاکم افراد فضیلت) 4  حاکم افراد تعداد) 3

  ؟گرفت نتیجه توان می را چیزي چه »تاس انسان گرگ نسانا« که گزاره این از  .400

  .دهستن کنترل قابل غیر ها انسان) 2  . تاس ضروري دولت وجود) 1

  .دبپرداز خود ذات صیانت به خودش باید انسان) 4  . تاس فایده بی دولت وجود) 3

  :  دولتی قدرت و نهاد به نسبت ها آنارشیست  .401

  .دانند می دولت قدرت از مطلق اطاعت در را آزادي و هستند بین خوش) 1

  .کنند می قلمداد انسان اجتماعی و اخالقی تباهی عامل را اجبار بر مبتنی مؤسسه هرگونه و هستند بدبین) 2

  .دان تفاوت بی) 3

  .دهستن مدنی و اجتماعی نهاد گونه هر برداشتن میان از خواستار) 4

  :  یعنی فرهنگ خرده  .402

  .تبزرگترداراس جامعه درون گروه یک که اکثریت هنجارهاي و ها ارزش با متضاد هنجارهاي و ها ارزش) 1

  .تبزرگترداراس جامعه درون وهگر یک که اکثریت هنجارهاي و ها ارزش با مشابه هنجارهاي و ها ارزش) 2

  .تبزرگترداراس جامعه درون گروه یک که اکثریت هنجارهاي و ها ارزش با متفاوت هنجارهاي و ها ارزش) 3

   کدام هیچ) 4

  ؟است صحیح گزینه کدام  .403

  .کند می اشاره دین نفوذ کاهش فرایند به که است شدن دنیوي همان سکوالریسم) 1

   .تنیس اي پیچیده موضوع شدن یويدن دقیق میزان تعیین) 2

  .کند می اشاره مردم اعتقادات به شدن دنیوي) 3
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  .تاس پلورالیسم همان سکوالریسم) 4

  ؟نیست نویس نامه فیلم زیر افراد از کدامیک  .404

  چیتراي ساترا) 4  پور امین قیصر) 3  کیا حاتمی ابراهیم) 2  مخملباف محسن) 1

  ؟دارد کامل انطباق جهان هاي انقالب از یککدام با ایران اسالمی انقالب  .405

   هیچکدام) 4  چین فرهنگی انقالب) 3  فرانسه انقالب) 2  اکتبر انقالب) 1

  ؟گیرد می شکل اي جامعه نوع چه در توتالیتریسم  .406

   دمکراتیک جامعه) 4  بدوي جامعه) 3  سنتی جامعه) 2  اي توده جامعه) 1

  ؟دارد را سهم ترین بزرگ بخش کدام ،نایرا داخلی ناخالص محصول ترکیب در  .407

   کشاورزي) 4  معدن و صنعت) 3  خدمات) 2  گاز و نفت) 1

  ؟آورد حساب به معاصر فرهنگ گفتمان جزو توان نمی را زیر مفاهیم از کدامیک  .408

   راسیونالیسم) 4  دمکراسی) 3  لیبرالیسم) 2  ماشینیسم) 1

  ؟است قومی چند دمکراسی داراي ،کشور کدام  .409

   آلمان) 4  فرانسه) 3  سوئیس) 2  بریتانیا) 1

  ؟گنجد نمی انسانی وجودي سینماي چارچوب در کارگردان کدام هنري کارنامه  .410

   اسپیلبرك) 4  کیارستمی) 3  برگمن اینگمار) 2  تارکُفسکی) 1

  ؟است ایدئولوژي کدام مبانی از یکی ناپذیر اجتناب شرّ عنوان به حکومت به نسبت بدبینی  .411

   ژاپن) 4  چین) 3  انگلیس) 2  آمریکا) 1

  ؟کیست »ها چالش و میدهاا« کتاب مؤلف  .412

  اي خامنه اهللا آیت) 2  ) هر( خمینی امام) 1

   مطهري شهید) 4  خاتمی محمد سید) 3

  ؟است کدام نماینده انتخاب نحوه در گام اولین  .413

  کاندیدا شناسایی) 2  انتخاب هدف) 1

   کاندیدا سوابق بررسی) 4  کاندیدا از پرسش) 3

  :  بر بود ناظر 1380 سال در مستقیم هاي مالیات اصالح قانون  .414

   مالیاتی هاي نرخ کاهش) 2  مالیاتی درآمدهاي افزایش) 1

  مالیاتی درآمدهاي کاهش) 4  مالیاتی هاي نرخ افزایش) 3
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  ؟است چقدر) 1380( ایران در سالیانه سرانه درآمد  .415

   ریال هزار 700 حدود) 2  ریال میلیون 6 از کمتر) 1

  ریال هزار 800 حدود) 4  ریال میلیون 8 حدود) 3

  : از است شده تشکیل عمدتاً ایران نفتی غیر صادرات  .416

   معدنی هاي سنگ و مس ،فوالد) 2  خشکبار و خاویار ،پسته ،فرش) 1

   پتروشیمی محصوالت) 4  روغنی هاي دانه و برنج ،گندم) 3

  ؟شوند می تشکیل منظوري چه هب تجاري آزاد مناطق  .417

  )توریسم( جهانگردي صنعت توسعه) 2  اي منطقه تجارت توسعه) 1

    صادرات تشویق و تسهیل) 4  غیررسمی واردات تسهیل) 3

  : رسمی هاي گزارش طبق گذشته سال دو طی ایران در سالیانه تورم نرخ  .418

  .دبو درصد 30 حدود) 2  . دبو درصد 20 از بیش) 1

  .دبو درصد 20 تا 15 بین) 4  . دبو درصد 15 از کمتر) 3

  : واقع در شود برابر دو اسمی دستمزدهاي و یابد افزایش درصد 100 قیمتها کل شاخص معینی مدت در اگر  .419

  . تاس مانده ثابت واقعی دستمزدهاي) 1

  .است یافته افزایش مزدبگیران خرید قدرت) 2

  . تاس یافته کاهش مزدبگیران خرید قدرت) 3

  .است بوده درصد 200 تورم نرخ) 4

  : که است معنا این به مرکزي بانک نزد تجاري هاي بانک قانونی ذخیره نرخ کاهش  .420

  .یابد می کاهش پول حجم) 2  . شود می کم ها بانک بدهی وام امکان) 1

  .است انبساطی پولی سیاست) 4  . تاس بودجه کسري دچار دولت) 3

  ؟است بیشتر سیاسی نزاع نامکا جامعه نوع کدام در  .421

   متقاطع شکافی دو ي جامعه) 2  شکافی تک ي جامعه) 1

  متقاطع شکافی چند ي جامعه) 4  متراکم شکافی دو ي جامعه) 3

  ؟است کدام ایران اسالمی انقالب دستاورد ترین ارزنده  .422

   آزادي) 4  اساسی قانون) 3  دمکراسی) 2  وحدت) 1



  158 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟است کدام اسالمی يشورا مجلس نمایندگان وظیفه  .423

   نگهبان شوراي فقهاي انتخاب) 2  کشور قوانین اجراي) 1

   کشور قوانین تصویب و تنظیم) 4  جامعه در عدالت اجراي) 3

  ... اکشوره ،است شده باعث اي هسته هاي سالح کاربرد خطرات  .424

  .دبشون عیار تمام جنگ وارد) 1

   .دکنن تهدید اي هسته هاي سالح کاربرد به دائماً را یکدیگر) 2

  .دبپرهیزن نادر شرایط در جز یکدیگر تهدید از) 3

  .دشون محدود جنگ وارد) 4

  ؟است نادرست گزینه کدام  .425

  .دندارن هم با تعارضی تجدد و سنت) 1

  .تاس افتاده جا هاي روش و افعال و احساسات ،افکار از اي مجموعه سنت) 2

   .تاس غرب ددمتج تمدن فرهنگ) مدرنیته( گرایی تجدد) 3

 آمریکـاي  و اروپـا  اخیر قرن چند جدید تمدن در که است خصائصی و اوصاف اي مجموعه) مدرنیته( تجدد) 4

  .تاس پیوسته ظهور به شمالی

  ؟است فراهم بیشتر کسانی چه براي اعتیاد در نقش ایفاي امکان  .426

  .تاس مواد عبور معبر »قطف« آنها ي محله که کسانی) 1

  .ددار وجود زیاد کنندگان مصرف آنها ي محله رد که کسانی) 2

  .شود می دیده ندرت به کنندگان مصرف آنها ي محله در که کسانی) 3

  .دندار وجود کننده مصرف آنها ي محله در که کسانی) 4

 ترجیح جامعه که را آنچه خلوت در حتی ،کنند درونی را اجتماعی هاي ارزش و هنجارها جامعه اعضاء چنانچه  .427

  ؟دارد نام چه فرآیند این ،دهند انجام دهد یم

   شدن جهانی) 4  شدن اجتماعی) 3  شدن خصوصی) 2  شدن مدرن) 1

  ؟آید می حساب به اجتماعی اهداف به رسیدن براي شده نهادي هاي راه جزء زیر موارد از کدامیک  .428

  کاال قاچاق) 4  جعل) 3  انداز پس) 2  ارتشاء) 1

  ؟دارند اعتیاد زیر موارد از کدامیک به دانمعتا بیشترین ایران در  .429

   تریاك) 4  هروئین) 3  کوکائین) 2  حشیش) 1
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  :  حمایت بر مبتنی است جنبشی و ایدئولوژي »ماشیسف«   .430

   بورژوازي ي طبقه) 2  بورژوا خرده ي طبقه) 1

  رولتاریاپ ي طبقه) 4  جدید متوسط ي طبقه) 3

   ... يبرا است اي وسیله سیاست ماکیاولی ي اندیشه در  .431

  اجتماعی رفاه تأمین) 2  قدرت حفظ) 1

   سیاسی ي توسعه) 4  عدالت به رسیدن) 3

  ؟شد مطرح کسی چه توسط بار اولین »یجهان هکدهد« ي واژه  .432

   گوته) 4  لوهان مک مارشال) 3  هانتیگتون) 2  مالرو آندره) 1

  : است سازمانی »ونسکوی«   .433

   اجتماعی – سیاسی) 2  فرهنگی – علمی) 1

   منتظره غیر حوادث در امدادرسانی) 4  درمانی – بهداشتی) 3

 رفتـار  ،شـود  مـی  مشـترك  ،رفتـار  مسـئولیت  و اسـت  بـاال  تماشـاگران  هیجانـات  وقتی ورزشی هاي زمین در  .434

  ؟چیست تابع تماشاگران

  اجتماعی اخالق) 2  فردي اراده) 1

   قانون) 4  گروه جمعی تقاضاي) 3

  ؟است کدام سیاسی لسفهف اصلی موضوع  .435

   جامعه در قدرت روابط) 2  جامعه و دولت روابط) 1

   جامعه مطلوب غایات) 4  سیاسی حکام هاي اندیشه) 3

  ؟است زیر آثار از کدامیک داراي مخدر ماده یک عنوان به سیگار  .436

   جسمی اعتیاد) 2  روانی اعتیاد) 1

  جسمی و روانی اعتیاد فقدان) 4  جسمی و روانی اعتیاد) 3

  ؟است نادرست کتاب کدام نویسنده نام  .437

  طباطبایی عالمه – المیزان تفسیر) 1

   کوب زرین عبدالحسین دکتر – سرّي) 2

  مطهري شهید – ایران و اسالم متقابل خدمات) 3

  مالرو آندره – لویاتان) 4
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  ؟گرفت شکل المللی بین هاي رژیم در مورد کدام اساس بر ملل سازمان در کشور پنج وتو حق  .438

   کشورها مشترك انزجار) 2  فرودستان به قدرتمندان تحمیل) 1

   المللی بین هنجارهاي) 4  کشورها مشترك منافع) 3

  ... يدارا که اي جامعه در ؟دارد وقوع احتمال اجتماعی چه در کامل شدن اجتماعی  .439

  . تاس فرهنگی ثبات) 1

  .است ها ارزش تنوع) 2

  . تاس شده تشکیل عددمت هاي فرهنگ خرده از) 3

  .است متضاد هاي ارزش داراي) 4

  ؟است برخوردار اولویت از اسالمی جمهوري نظام در رهبري مقام احراز براي زیر شرایط از یک کدام  .440

   رهبري براي کافی قدرت و مدیریت) 2  اجتماعی و سیاسی صحیح بینش) 1

   شجاعت و تدبیر) 4  تقوي و عدالت و فقاهت) 3

  ؟دهد می دست به اطالعاتی نوع چه شناسی جامعه نظر از جرم رسمی رهايآما  .441

    مجرمین شخصی خصوصیات) 2  مجرمان انگیزه) 1

    انتظامی دستگاه فعالیت میزان) 4  جرم وقوع موقعیت) 3

  ؟نماید استخدام را خارجی کارشناسان تواند می دولت صورت چه در  .442

    گانه سه قواي رؤساي مشورت اب) 2  اسالمی شوراي مجلس تصویب با) 1

    خارجه امور وزارت سوي از نیاز اعالم) 4  رهبري معظم مقام دستور با) 3

  ؟هستند متکی پایه کدام بر رفاهی رژیم  .443

   اجبار کارکردهاي) 2  ایدئولوژیک کارکردهاي) 1

   طبقاتی منافع تأمین کارکردهاي) 4  عمومی کارکردهاي) 3

  :  ها ملت و کشورها میان اجتماعی و سیاسی ايه شباهت افزایش با  .444

  .است شده بحران دچار دمکراسی) 1

  .اند رفته گسترش به رو دمکراسی امواج) 2

  .است شده دشوارتر سیاسی هاي نظام مقایسه) 3

  .تاس یافته افزایش تر مانده عقب کشورهاي در پیشرفته کشورهاي نفوذ) 4
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  ... ییعن فرهنگ ؟کرد تلقی درست توان می را مدنت مقابل در فرهنگ از تعریف کدام  .445

   جامعه یک زندگی ي شیوه) 1

   گروه یک زندگی ي شیوه) 2

    گروه یا جامعه یک مادي غیر ذخایر ي مجموعه) 3

  جامعه یک معنوي و مادي ذخایر ي مجموعه) 4

  : یعنی محاکمه بودن علنی از منظور  .446

  .باشد داشته وجود عالقمند افراد همه حضور امکان که یمکان در دادگاه رسیدگی جلسه برگزاري) 1

  دادگاه در افراد حضور جهت مانع ایجاد عدم) 2

  دادگاه در حضور جهت شهروندان از دعوت) 3

   رسیدگی جلسات همه در مدافع وکیل حضور) 4

  ؟چیست در اسکار و کن جشنواره دو ي عمده تفاوت  .447

 تجـاري  هاي فیلم طالب بیشتر اسکار ي جشنواره و دارد هنري هاي لمفی از حمایت در سعی کن ي جشنواره) 1

  .است کننده سرگرم و

 از حمایـت  در سـعی  اسکار ي جشنواره و است کننده سرگرم و تجاري هاي فیلم طالب بیشتر کن جشنواره) 2

  .دارد هنري هاي فیلم

  .است جهانی معتبر هاي جشنواره از دو هر ندارد تفاوتی چندان) 3

  .شود می برگزار فرانسه در کن ي جشنواره و آمریکا در اسکار ي شنوارهج) 4

  :  ي دوره پایان تا اجباري تحصیالت ،ایران پرورش و آموزش قوانین طبق  .448

  . است ابتدایی ساله 5) 2  . تاس تحصیلی راهنمایی ساله سه) 1

  . است دانشگاهی پیش) 4  . تاس متوسطه) 3

  ؟است زیر هاي سازمان از کدامیک ،ایران مدارس تحصیلی مقررات و ها نامه آیین تصویب مرجع  .449

    متوسطه و راهنمایی ،ابتدایی آموزش ستادي دفاتر) 1

    آموزشی ریزي برنامه و پژوهش سازمان) 2

   ها استان پرورش و آموزش شوراهاي) 3

  پرورش و آموزش عالی شوراي) 4
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 در دبسـتانی  التعلـیم  واجـب  کودکـان  از نسـبتی  چه حاضر حال در پرورش و آموزش وزارت رسمی آمار طبق  .450

  ؟کنند می تحصیل ابتدایی مدارس

   درصد 85 حدود) 2  درصد 95 از بیش) 1

   درصد 70 از کمتر) 4  درصد 75 به نزدیک) 3

  ؟باسوادند ایران جمعیت درصد چند حاضر حال در  .451

  درصد 95 از بیش) 2  درصد 65 از کمتر) 1

  درصد 80 از بیش) 4  درصد 70 به نزدیک) 3

  ؟کنند می بانتخا را خود تحصیلی رشته مقطعی چه در آموزان دانش ،پرورش و آموزش وزارت مقررات طبق  .452

  دبیرستان اول سال پایان) 2  تحصیلی راهنمایی ي دوره پایان) 1

  دبیرستان سوم سال پایان) 4  دبیرستان دوم سال پایان) 3

 از یـک  کـدام  ي عهده بر شنوا نا و نابینا ،ذهنی مانده عقب کودکان پرورش و آموزش رب نظارت و ریزي برنامه  .453

  ؟است زیر نهادهاي

   درمان و بهداشت وزارت) 2  استثنایی پرورش و آموزش سازمان) 1

    ابتدایی آموزش دفتر) 4  بهزیستی سازمان) 3

 نظـارت  کشـور  هـاي  استان پژوهشی هاي لیتفعا بر پرورش و آموزش وزارت هاي سازمان یا نهادها از کدامیک  .454

  ؟دارد

  درسی ریزي برنامه و پژوهش سازمان) 2  تحصیلی ارزشیابی و سنجش کل اداره) 1

   پرورش و آموزش عالی ورايش) 4  تربیت و تعلیم ي پژوهشکده) 3

 نیمـه  یـا  حضـوري  غیـر  صـورت  بیشـتر  تحصـیلی  هاي دوره ،عالی آموزش مراکز یا ها دانشگاه از کدامیک در  .455

  ؟شود می برگزار حضوري

  اسالمی آزاد هاي دانشگاه) 1

   نور پیام دانشگاه) 2

  دولتی مدیریت سازمان) 3

   پرورش و آموزش وزارت به وابسته عالی آموزش راکزم) 4

  ؟است پرورش و آموزش وزارت نهادهاي از کدامیک عهده بر ابتدایی دوره دروس سرفصل و اهداف تدوین  .456

  استان پرورش و آموزش شوراي) 2  ابتدایی زشآمو دفتر) 1
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  پرورش و آموزش عالی شوراي) 4  درسی ریزي برنامه و پژوهش سازمان) 3

 ابتـدایی  اول کـالس  در کـه  اي سـاله  6 آمـوزان  دانـش  درصـد  ،پرورش و آموزش عالی شوراي مصوبات طبق  .457

  ؟است زیر هاي اصطالح از کی کدام تعریف ،ایران ساله 6 کودکان جمعیت به نسبت کنند می تحصیل

  ظاهري تحصیل به اشتغال درصد) 1

  واقعی تحصیل به اشتغال درصد) 2

  ابتدایی سن در تحصیل به اشتغال درصد) 3

   التعلیم واجب افراد تحصیلی پوشش درصد) 4

 و لیشـغ  و تحصـیلی  امکانـات  با آشنایی ،خود هاي توانایی شناخت براي متوسطه دوره آموزان دانش به کمک  .458

  ؟است زیر افراد از گروه کدام عهده بر تحصیلی هاي رشته انتخاب

  ها دبیرستان مدیران) 4  مشاوران) 3  پرورشی مربیان) 2  معلمان) 1

  ؟است) عمومی( همگانی آموزش مرحله دومین زیر هاي دوره از کدامیک ،ایران پرورش و آموزش نظام در  .459

  دانشگاهی پیش) 4  طهمتوس) 3  تحصیلی راهنمایی) 2  ابتدایی) 1

  ؟شود می استفاده مالکی چه از متوسطه آموزان دانش شغلی و تحصیلی عالیق سنجش براي حاضر حال در  .460

  دبیران شوراي نظر) 2  ریون آزمون هاي نمره) 1

   هالند جان آزمون هاي نمره) 4  تخصصی دروس هاي نمره) 3

 ... هکـ  اسـت  شـده  معلـوم  آموزان دانش تحصیلی هدایت يها مالك مورد در شده انجام هاي پژوهش اساس بر  .461

  .ددار تحصیلی مناسب رشته انتخاب در را نقش بیشترین

  امتحانی هاي نمره) 2  هوش آزمون هاي نمره) 1

  معلمان شوراي نظر) 4  مشاوران نظر) 3

  ؟نیست فرهنگی عام ویژگی یک زیر موارد از کدامیک  .462

  ازدواج نهادهاي) 4  ها نسل لتحو) 3  زبان) 2  خانوادگی نظام) 1

  .دهند می تشکیل سال 24 از کمتر افراد را آن جمعیت درصد... هب نزدیک که است کشورهایی جمله از ایران  .463
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  ؟است شده داده نسبت زیر هاي شخصیت از کدامیک به ها تمدن گوي و گفت نظریه ي پیشینه  .464

  لوهان مک مارشال) 2  هانتیگتون ساموئل) 1

   کدام هیچ) 4  عنان کوفی) 3
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  :  فرهنگی گرایی کثرت  .465

     دادن آنها به مساوي اعتبار و مختلف هاي فرهنگ خرده شناختن رسمیت به) 1

     دادن آنها به نامساوي اعتبار و مختلف هاي فرهنگ خرده شناختن رسمیت به) 2

  .تاس مختلف هاي فرهنگ خرده شناختن رسمیت به) 3

  کدام هیچ) 4

  ... نشد جهانی:  یعنی »هپروژ یک نه است پروسه یک شدن هانیج« که گذاره این  .466

  .   شود می محقق تدریجی فرآیند یک در و قبلی ریزي برنامه بدون است امري) 1

  .   است شده طراحی پیش از و برنامه طبق و خواسته خود امري) 2

  .پذیرفت باید ضرورتاً را) 3

  .کرد رد باید رورتاًض را) 4

  ؟است صحیح گزینه کدام  .467

  .   هستند مشابه هم با معموالً فرهنگی نظر از جوامع) 1

 ،بـوده  متنـوع  فرهنگـی  نظـر  از صـنعتی  جوامـع  اما هستند، یکسان فرهنگی نظر از معموالً کوچک جوامع) 2

  .   دارند گوناگونی هاي فرهنگ خرده

 خـرده  داراي فرهنگـی  نظـر  از صـنعتی  جوامـع  امـا  هستند، یکسان فرهنگ داراي همیشه کوچک جوامع) 3

  .   هستند ها فرهنگ

  .   هستند مشابه فرهنگی نظر از معموالً صنعتی جوامع ولی هستند، ها فرهنگ خرده داراي کوچک جوامع) 4

  ؟چیست ایران پرورش و آموزش نظام در ها استان تحقیقات شوراهاي عمده وظیفه  .468

    استان نیاز مورد پژوهشی هاي طرح اجراي) 1

    پژوهشی هاي طرح اجراي جهت در استان پژوهشی مؤسسات با همکاري) 2

   پژوهشی امور زمینه در الزم استانی نیروهاي تربیت) 3

   پژوهشی هاي طرح تصویب و بررسی و استان پژوهشی هاي اولویت تعیین) 4

  ؟است شده تعریف زیر هاي صورت از کدامیک به بعدي ورهد به تحصیلی دوره یک از آموزان دانش انتقال نرخ  .469

   قبل تحصیلی پایه آموزان دانش به نسبت بعد تحصیلی پایه در قبولی آموزان دانش نسبت) 1

     قبل تحصیلی دوره آموزان دانش تعداد بر بعد تحصیلی دوره در شدگان نام ثبت قسمت خارج) 2

 دوره تحصـیلی  پایـه  اولیـه  آمـوزان  دانش به قبل دوره تحصیلی پایه آخرین در قبولی آموزان دانش نسبت) 3

   بعد

   تحصیلی دوره هر پایان در مردودي و قبولی آموزان دانش بین تفاوت) 4
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  ؟چیست کشور هاي استان در شناختی روان مشاوره مراکز عمده هدف  .470

  استان یا منطقه هر هاي دبیرستان سطح در مشاوره خدمات ارائه نحوه بر نظارت) 1

  آموزان دانش تحصیلی هدایت براي مناسب هاي مالك و مقررات ،قوانین تدوین) 2

     مشکالت این حل به کمک و آموزان دانش سازشی و شغلی ،تحصیلی مشکالت از گیري پیش) 3

   اي مشاوره خدمات ارائه براي ریزي برنامه و تحصیلی مشاوران تربیت) 4

  ؟چیست ایران پرورش و آموزش نظام در محوري مدرسه از هدف  .471

   آموزشی جدید هاي برنامه مورد در پژوهشی هاي طرح اجراي براي تجربی مدارس ایجاد) 1

   گیري تصمیم براي مدارس به بیشتر اختیارات واگذاري تمرکز عدم سیاست اعمال) 2

   درسی هاي کتاب تدوین و آموزشی هاي برنامه طراحی براي مدارس به الزم اختیارات تفویض) 3

   آموزشی هاي برنامه و ها روش کیفی بهبود جهت در جوار هم مدارس بین همیاري) 4

  ؟است کدام ایران پرورش و آموزش نظام متوسطه دوره در تحصیلی ي شاخه جدیدترین  .472

    اي حرفه و فنی) 4  دانش و کار) 3  ریاضی فیزیک) 2  تجربی علوم) 1

  ؟است سوره چند حاوي کریم قرآن  .473

    سوره 117) 4  سوره 218) 3  سوره 114) 2  سوره 125) 1

  ؟بود ایران در پادشاهی سلسله کدام با همزمان ایران به اعراب حمله  .474

  ساسانیان) 4  هخامنشی) 3  سامانیان) 2  اشکانیان) 1

  ؟است سیاست و فرهنگ میان تعامل نشانگر بیشتر واژه کدام  .475

  یتتبع) 4  محدودیت) 3  اقتدار) 2  قدرت) 1

  ؟است شده تشکیل دستگاه چند از ایرانی موسیقی  .476

  دستگاه نه) 4  دستگاه هفت) 3  دستگاه دوازده) 2  دستگاه سه) 1

  ؟کیست ایران معاصر نویسی داستان پدر  .477

  افغانی علی محمد) 4  زاده جمال علی محمد) 3  یوشیج نیما) 2  هدایت صادق) 1

  ؟باشد می یا بوده زیر المللی بین هاي مانساز و ها پیمان از کدامیک عضو ایران  .478

  گات) 2  ملل جامعه) 1

  سیتو) 4  فارس خلیج همکاري شوراي) 3
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  ؟است کدام ایرانی هویت رکن پایدارترین  .479

  زبان) 4  رسوم و آداب) 3  تاریخ) 2  سرزمین) 1

  ؟رود یم شمار به حیوان کنش و انسان کنش میان تفاوت ترین اصلی ،ذیل موارد از کدامیک  .480

    جویی سود) 4  متقابل درك) 3  غریزه) 2  نماد) 1

  ؟داریم نظر وجوهی چه به گوییم می سخن اجتماعی نظام یک فرهنگی جوانب از که هنگامی  .481

   اجتماعی سلوك و رفتارها) 2  اجتماعی نظم یک مقوم هاي ارزش) 1

    اجتماعی هاي آرمان) 4  فرهنگی ذخائر و پیشینه) 3

  ؟داشت خواهد پی در را نتایجی چه آموزشی هاي فعالیت ،نباشند روشن و صریح آموزشی هاي هدف اگر  .482

  .شد خواهد تقویت آموزان دانش خالقیت و ابتکار) 1

  .پرداخت خواهند کنجکاوي به بیشتر آموزان دانش) 2

  .برد خواهند بکار تدریس در بیشتري عمل ابتکار معلمان) 3

  .بود نخواهد دست در بیارزشیا براي قبولی قابل معیار) 4

  ؟دهد می سوق کاوشگري و تفکر به بیشتر را آموزان دانش زیر هاي فعالیت از کدامیک  .483

   تعادل عدم با همراه جدید موقعیت ایجاد) 2  جدید دانش و اطالعات ارائه) 1

   ذهنی سازي تصویر) 4  علمی ساده مطالب تحلیل و بسط) 3

  ؟باشد می زیر هاي فعالیت از کدامیک آموزشی نظام رساختا بهبود در گام ترین مهم  .484

   آموزشی فضاهاي سازماندهی) 2  آموزش مجریان عملکرد بر دقیق نظارت) 1

   آموزشی قوي منابع تنظیم و تألیف) 4  معلم تربیت و گزینش نظام اصالح) 3

  ؟است زیر عوامل از یک دامک معلول آموزان دانش مسائل تحلیل و تجزیه توانایی عدم و تفکّر شما نظر به  .485

  آموزشی تجهیزات و امکانات عدم) 2  مدارس بر حاکم سنتی هاي روش) 1

    نامناسب درسی هاي برنامه و منابع) 4  متخصص غیر و ناتوان معلمان) 3

  ؟است چقدر ایران سرزمین وسعت  .486

  مربع کیلومتر میلیون 5/2) 2  مربع کیلومتر میلیون 6/1) 1

  مربع کیلومتر میلیون 9/0) 4  مربع لومترکی میلیون 2/3) 3

  ؟دانست آموزش کارکرد ترین مهم از توان می را زیر هاي عبارت از یک کدام  .487

   یادگیري تسهیل و تحریک) 2  علمی حقایق انتقال) 1
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   آموزان دانش رفتار تنظیم و کنترل) 4  درس کالس در نظم ایجاد) 3

  ؟چیست تحدم ملل سازمان تأسیس از هدف اولین  .488

    اولیه موارد از جانبه همه استفاده) 2  المللی بین امنیت و صلح حفظ) 1

   ها ملت اقتصادي مشکالت حل به کمک) 4  آن به احترام و بشر حقوق حفظ) 3

  ؟است کدام ارتباطات فرایند اصلی مدل  .489

  گیرنده – بازخورد – پیام) 2  بازخورد – پیام – فرستنده) 1

  بازخورد – پیام - رسانه) 4  گیرنده – نهرسا – فرستنده) 3

  ؟است کدام ،ترتیب به دموکراسی تحقق براي کافی و الزم شرایط  .490

  آرا بودن مخفی – رهبران انتخاب توانایی) 1

   رهبران عزل توانایی – رهبران انتخاب توانایی) 2

  حزبی چند سیستم – آرا بودن مخفی) 3

  رانرهب عزل توانایی –حزبی چند سیستم) 4

  ؟باشند می ملل سازمان ارکان از یک کدام به متعلّق O . A . F و F . M . T اختصاري عالمت  .491

   جهانی خواربار سازمان – پول المللی بین صندوق) 1

  جهانی خواربار سازمان –جهانی بانک) 2

  جهانی خواربار سازمان –الملل بین توسعه مؤسسه) 3

  پول یالملل بین صندوق – مشترك بازار) 4

  ؟است ایرانی عرفان و ادب برجسته چهره کدام از متأثر و کیست آن از »شرقی یواند«   .492

   حافظ از متأثر و گوته) 2  حافظ از متأثر و الك جان) 1

  مولوي از متأثر و شکسپیر) 4  مولوي از متأثر و نیچه) 3

   ؟است تبیین لقاب بیشتر الگو کدام با ایرانی امروز جامعه در نسلی هاي تفاوت  .493

    سنی گروه هر خاص مقتضیات و زندگی چرخه) 1

   جدید نسل به نظم مقوم هاي ارزش انتقال معضل و نسلی خاص تجربیات) 2

   پیشین نسل امکانات با قیاس در امروز جوان نسل خاص مشکالت) 3

  پیشین نسل مشکالت با قیاس در امروز جوان نسل خاص امکانات) 4



  168 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  ؟روند می شمار به روستا و شهر میان فرهنگی تمایز نشانگر بیشتر زیر هاي ینهگز از یک کدام  .494

  .است فرهنگی پیچیدگی بستر شهر و سادگی بستر روستا) 1

  .دارد ناهمگن فرهنگی شهر و همگن فرهنگی روستا) 2

  .یابد می تحقق ها رسانه وساطت به شهر در و چهره به چهره روستایی محیط در ارتباطات) 3

  .شود می رعایت شهر از بیشتر اخالقی هاي ارزش روستا در فردي میان روابط رد) 4

  ؟دارد وجود ایران روستایی و شهري جمعیت میان نسبتی چه  .495

  .است روستایی جمعیت برابر دو شهري جمعیت) 1

  .است برابر تقریباً روستایی جمعیت با شهري جمعیت) 2

  .است یروستای جمعیت برابر چهار شهري جمعیت) 3

  .است روستایی جمعیت نصف شهري جمعیت) 4

  ؟است تر درست خود فرزندان از والدین شناخت مورد در زیر هاي عبارت از یک کدام شما نظر به  .496

  .شناسند می ،هستند که گونه آن را خود فرزندان) 1

  .بشناسند را خود فرزندان بود نخواهند قادر هرگز) 2

  .شناسند می خواهند می که گونه آن را خود فرزندان اغلب) 3

  . شناسند می ،هستند آنچه از بیش همیشه را خود فرزندان) 4

  : که سازند فراهم را شرایطی باید تربیتی هاي فعالیت فرایند در ،پرورش و آموزش نظام مسئوالن  .497

  .کنند ترلکن و نظارت را آموزان دانش هاي فعالیت آموزش نوین الگوهاي از استفاده با معلمان) 1

  .بپردازند خود رفتار دهی نظم و نظارت ،کنترل به منظم ارزشیابی با آموزان دانش) 2

  .نکنند دخالت چندان مدارس پرورشی و آموزشی امور در والدین) 3

  .دهند سوق آموزشی اهداف سوي به را آموزان دانش و معلمان مقتدرانه رهبري با مدیران) 4

  ؟شود می اطالق یادگیري – یاددهی راهبردهاي و ها فعالیت از عنو چه به انتقادي تفکّر  .498

  .باشند نداشته را موجود شواهد و ها داده تحلیل توانایی که تفکّري) 1

  .شود علمی هاي داده قضاوت و ارزشیابی ،تحلیل سبب که راهبردهایی) 2

  .سازد مشخص را شده گرفته بکار راهبرهاي نواقص که دانشی) 3

  .بنگرد وقایع و ها پدیده به تردید و بدبینی با موارهه که روشی) 4

  : مدرنیسم و مدرنیته  .499

  .هستند جدید دنیاي فرهنگی و فکري شمول جهان بنیادهاي به ناظر) 1
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 ظـاهر  جدیـد  دنیـاي  سـوي  بـه  سـیر  فراینـد  نتیجه در الجرم که است مدرنیسم مقوم هاي ارزش مدرنیته) 2

  .شوند می

  .شوند می واقع استفاده مورد متفاوت معانی با هک مشابهند واژه دو) 3

  .است نیافته توسعه کشورهاي به ناظر مدرنیسم و غربی پیشرفته کشورهاي وضعیت به ناظر مدرنیته) 4

  ؟است برقرار ارتباطی چه سنتی جهان هاي ارزش و مدرنیسم پست میان  .500

  .است مدرن پیش دنیاي فرهنگی هاي ارزش و معنویت به بازگشت مدرنیسم پست) 1

 مـدرن  جهـان  از کمتر سنتی جهان با و است مدرن دنیاي افول از پس تازه دورانی به ناظر مدرنیسم پست) 2

  .دارد پیوند

  .است مدرن پیش هاي ارزش منظر از مدرن دنیاي با ستیز مدرنیسم پست) 3

 پـیش  دنیاي هاي ارزش مجدد احیاي به نیز راهی نظر نقطه این از و است مدرن دنیاي نقد مدرنیسم پست) 4

  . است گشوده مدرن

 را فقیـه  والیـت  اصـل ) عـج ( زمـان  امـام  انکـار  با است خواسته و نوشته کتابی انگلستان در که عربی نویسنده  .501

  ؟کیست کند دار خدشه

  رشدي سلمان) 4  عبدالوهاب) 3  باز بن) 2  کاتب احمد) 1

  ... وگر در کشوري هر پیشرفت  .502

  .است شخصی مصلحت و عمومی مصلحت میان تعادل ایجاد) 1

  .است دو این تعارض هنگام به افراد شخصی منافع و مصلحت بر ملی مصلحت ترجیح) 2

  .شود داده ترجیح عمومی مصالح بر باید افراد شخصی مصلحت ،فردیت حفظ ضرورت بر بنا که است آن) 3

 نیـز  کشـور  کلـی  مصـالح  ،شخصـی  منافع کسب با زیرا باشد خود منافع فکر به باید فردي هر که است آن) 4

  .آید می بدست

  ؟رود می شمار به بوروکراسی خصوصیات از ،دسته کدام  .503

   خویشاوندي روابط ،ساالري شایسته ،اخالقی هاي ارزش) 1

   خویشاوندي روابط حذف ،مراتب سلسله بر مبتنی روابط ،ساالري شایسته) 2

   چهره به چهره ارتباطات ،مراتب لهسلس بر مبتنی روابط ،ساالري شایسته) 3

   ها تخصص حسب بر ها موقعیت خصیصت ،مراتب سلسله بر مبتنی روابط ،خویشاوندي روابط) 4

  : سمت به جدید جوامع  .504

  .روند می پیش متکثر و فرهنگی چند جوامع) 1

  .شوند می متمایل خود سنتی و بومی فرهنگی هاي ارزش) 2
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  .روند می پیش شده بیغر هاي هویت تام استیالي) 3

  .شوند می متمایل فرهنگی هاي ارزش فاقد جوامع) 4

   ؟شود می ارزیابی چگونه فرهنگی حیث از و چیست »وبالگ«   .505

 بـراي  امکـانی  فرهنگـی  حیـث  از و سـازد  می فراهم را اینترنتی شبکه در حضور امکان فرد هر براي وبالگ) 1

  .است فردي تجربیات مبناي بر ارتباط

 را فرهنـگ  عرصه در ابتذال گسترش هاي محیط عمل در که هستند اینترنت در فرهنگی هاي سایت بالگو) 2

  . شوند می سبب

 هـاي  حـوزه  میـان  تعامـل  گسـترش  و ارتباطـات  تسـهیل  موجب که است ارتباطی جدید ابزار یک وبالگ) 3

  .است کرده کمک جهانی عرصه در گفتگو به حیث این از و شده فرهنگی

  .است فرهنگی تجربیات و هنري هاي مهارت انتقال براي جدید ارتباطی هاي کانال وبالگ) 4

 اسـت  کشورهایی منظور و یافت رواج 1960 و 1950 هاي دهه در که است اصطالحی »مسو هانج« اصطالح  .506

  : که

  )دوم جهان( شرق سوسیالیستی بلوك کشورهاي جزو نه و بودند) اول جهان( داري سرمایه بلوك جزو نه) 1

 یافتـه  توسـعه  کشـورهاي  زمـره  در نـه  و آینـد  شـمار  بـه  داري سرمایه یافته توسعه کشورهاي زمره در نه) 2

  کمونیست

  .اند توسعه کاروان از افتاده عقب و نیافته توسعه) 3

  .داشتند) شوروي( شرق ابرقدرت به تعهدي نه و) آمریکا( غرب ابرقدرت به تعهدي هن) 4

  ؟داشت رواج ایران در تقویم کدام از استفاده هخامنشیان دوره در  .507

  جاللی تقویم) 4  بابلی قمري) 3  مصري شمار گاه) 2  قیصري تقویم) 1

  ؟شدند می نامیده نامی چه به مسی هاي سکه اسالمی دوره در  .508

  منات) 4  درهم) 3  دینار) 2  فلس) 1

 بـه  نفت استخراج امتیاز واگذاري جهت را یامریکای کارشناسان ش.  ه 1323 سال در ایران وزیر نخست کدام  .509

  کرد؟ دعوت ایران

  آرا رزم) 4  ساعد) 3  فروغی) 2  اعالء) 1

  گردید؟ برقرار ناحیه کدام و تهران مابین ایران در شهري بین تلگرافی ارتباط اولین  .510

  قم) 4  ري شهر) 3  سلطانیه) 2  تبریز) 1
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  ؟باشد نمی اوپک عضو کشور کدام  .511

  اندونزي) 4  قطر) 3  بحرین) 2  گابن) 1

  ؟شود می ذخیره رایانه در صورتی چه به اي نقشه اطالعات  .512

  شده گذاري کد) 4  شده رقومی) 3  شده بندي جدول) 2  شده بندي طبقه) 1

  ؟شد می منتشر کلکته در روزنامه کدام ناصري دوره در  .513

  قانون) 4  حکمت) 3  اختر) 2  المتین حبل) 1

  بودند؟ کسانی چه »ها اکوبنژ« فرانسه بانقال جریان در  .514

  طلبان سلطنت) 2  اعتدالی خواهان جمهوري) 1

  افراطی خواهان جمهوري) 4  بزرگ داران زمین) 3

  ؟چیست جغرافیایی اطالعاتی هاي سیستم در ها داده ورود منبع مهمترین  .515

  اي ماهواره تصاویر) 4  نقشه) 3  اینترنت) 2  رایانه) 1

  ؟دهد می شکل را عمل الگوهاي و ها نقش اي جامعه و گروه هر در عاملی چه  .516

  اجتماعی رفتارهاي) 4  اجتماعی اجبار) 3  معنی) 2  مشترك معانی) 1

  ؟شود می حاصل گزینه کدام و فرهنگ مجموع از شده درونی فرهنگ  .517

  زیستی ستعدادهايا) 2  اجتماعی عوامل) 1

  فردي هاي توانایی) 4  فرهنگی تداوم) 3

  ؟باشد می باستانی سلسله این دوره به متعلّق جهان در شده پیدا سکه ترین هنک  .518

  بابل) 4  سومر) 3  لودیه) 2  آشور) 1

  رسیدند؟ شهادت به و مسموم هجري 94 سال در) ع( سجاد امام ،اموي خلفاي از کدامیک تحریک به  .519

  عبدالملک بن ولید) 4  عبدالملک) 3  مروان) 2  هشام) 1

 و پـاداش  پیشـنهاد  ،اقناع طریق از جوامع میان آمیز مسالمت رابطه ایجاد هدف با که هایی فعالیت جموعهم«   .520

  ؟دارد نام چه »گیرد می صورت مجازات به تهدید

   تبلیغات) 4  توسعه) 3  طلبی توسعه) 2  دیپلماسی) 1

  .باشد می... هبرجست هاي نشانه از یکی ،یونسکو  .521

  گفرهن تداوم) 2  فرهنگ تولید) 1

  المللی بین فرهنگی روابط) 4  فرهنگی تهاجم) 3
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  ؟آمد وجود به کشورهایی چه همکاري با ابتدا در»  O C E«  اکو سازمان  .522

  ترکمنستان ،قزاقستان ،ایران) 2  پاکستان ،ترکیه ،ایران) 1

  ترکمنستان ،قزاقستان ،ترکیه) 4  افغانستان ،تاجیکستان ،پاکستان) 3

  ؟گرفت انجام ایران در شاه وسیله به امریکایی سیاسی باز فضاي گشودن با همزمان اقدام کدام  .523

  سیاسی زندانیان آزادي) 2  ) هر( خمینی امام تبعید) 1

  )ره( مصطفی آقا حاج رساندن شهادت به) 4  تبریز مردم قیام سرکوب) 3

 پیشـرفت  علل و ایران اندگیم عقب علت مورد در و بود مند عالقه ایران پیشرفت به قاجار دوره شخصیت کدام  .524

  ؟کرد می تأمل اروپائیان

  میرزا عباس) 4  المتکلمین ملک) 3  فراهانی مقام ائمق) 2  خان ملکم میرزا) 1

  شد؟ دار عهده را دفاع عالی شوراي هدایت کسی چه ،مقدس دفاع جریان در صدر بنی برکناري از پس  .525

  رجایی علی حمدم) 2  اي خامنه اهللا آیت) 1

  رضایی محسن) 4  نی قره گرسرلش) 3

  گردید؟ رایج ایران در سلسله کدام زمان در ایرانی حیوانی دوازده تقویم  .526

  صفویان) 4  ندیهز) 3  غوالنم) 2  قاجاریه) 1

  ؟آید می عمل به خاکی نوع چه در مرغوب پنبه  .527

  سیر) 4  سوبیر) 3  شنی) 2  آتشفشانی) 1

  بود؟ گرفته شکل ایران ي احیهن کدام در »گیان پهت« باستانی تمدن  .528

  کاشان) 4  دزفول زدیکن) 3  نهاوند نزدیک) 2  گیالن) 1

  ؟کرد می طرفداري عامیون حزب از تهران فاتحان از کدامیک صغیر استبداد از پس  .529

  السلطنه مصامص) 2  ستارخان) 1

  اسعد ردارس) 4  تنکابنی خان حمدولیم) 3

 بـه  خـود  اهـداف  به یابی دست براي فراملی اجتماعی واحدهاي و ها لتدو که هنجارهایی و قواعد جموعهم«   .530

  ؟است موسوم نامی چه به »بندند می کار

  دیپلماتیک هاي روش) 2  المللی بین رژیم) 1

  عمل لگوهايا) 4  اقتاعی واملع) 3
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  ؟دگیر می صورت دیگر فرد به فردي از گفتار طریق از عمدتاً پیام انتقال اي جامعه نوع چه در  .531

   بسته جامعه) 4  باز امعهج) 3  وار توده) 2  وار توده غیر) 1

  ؟کند می تعیین عامل کدام را اي جامعه هر موقعیت المللی بین محیط در  .532

  سیاسی نظام) 2  دیپلماسی) 1

  توانایی و قدرت) 4  مالی و اقتصادي امور) 3

 در یهـودي  دولـت  یـک  تشـکیل  بـر  مبنـی  هـا  صهیونیسـت  نظـر  با بالفور يعهدنامه طی کشورها از کدامیک  .533

  کرد؟ اعالم را خود موافقت فلسطین

  ایتالیا) 4  نگلستانا) 3  فرانسه) 2  امریکا) 1

  ؟کنند می برداري بهره آن از و آورده در خود سود به غربی کشورهاي ،را تمدن مهاجرت از شیوه کدام  .534

  اي هسته هاي فعالیت) 2  ماشینیسم) 1

  تکنولوژي تقالنا) 4  مغزها فرار) 3

  ؟است کدام تهران در ش.  ه 1210 سال در تاجگذاري از پس قاجار محمدخان آقا اقدام ترین مهم  .535

    قفقاز به لشکرکشی) 2  خراسان به لشکرکشی) 1

  قاجار ایل بزرگان سرکوب) 4  زند خان لطفعلی قتل) 3

  ؟باشد می اسالم با همبارز براي شاه رژیم اقدامات اوج نقطه ،زیر موارد از کدامیک  .536

  عراق به) ره( امام تبعید) 2  شاهنشاهی به هجري تاریخ غییرت) 1

  مذهبی سخنرانان براي مشروط شرایط) 4  کاپیتوالسیون الیحه صویبت) 3

  ؟گذاشت کشورمان اوضاع بر فراوانی تأثیر اروپا در اول جهانی جنگ اواخر وقایع از کدامیک  .537

  روسیه نقالبا) 2  فرانسه کبیر انقالب) 1

   هیتلر ظهور) 4  بیزانس امپراطوري سقوط) 3

 بـه  آرامـش  بـه  مردم دعوت خواستار و گرفت پیش را انقالب برابر در نرمش سیاست شاه ،رویداد کدام از پس  .538

  ؟شد روحانیون ي وسیله

  پاریس به) ره( خمینی امام هجرت) 2  عاشورا و تاسوعا هاي پیمایی راه) 1

   آبان 13 ي واقعه) 4  خونین جمعه) 3
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  ؟گرفت انجام منصور حسنعلی وزیري نخست ي دوره در زیر اقدامات از کدامیک  .539

  امریکا نظامی کارمندان ي کلیه به کنسولی قضاوت حق ي الیحه تصویب) 1

   والیتی و ایالتی هاي انجمن ي الیحه تصویب) 2

   امریکایی یلاو استاندارد کمپانی به شمال نفت استخراج امتیاز واگذاري) 3

   شوروي نظامی قواي از ایران تخلیه) 4

  ؟است داشته ایران در زدایی بیابان روند در را تأثیر بیشترین عامل کدام  .540

  زمینی زیر هاي سفره از رویه بی هاي برداشت) 1

   مراتع تخریب) 2

  ها جنگل تخریب) 3

    کشاورزي اراضی تخریب) 4

  ؟بود چه سرد جنگ پایان نقطه  .541

  اتمی سالح به اسرائیل شدن سلحم) 2  میانه خاور در سازش مذاکرات شروع) 1

     کویت به عراق حمله) 4  ستارگان نگج) 3

  ؟است متحد ملل سازمان بخش کدام ي عهده به جهانی صلح حفظ  .542

   قیمومیت شوراي) 4  امنیت شوراي) 3  عمومی مجمع) 2  دبیرخانه) 1

  ؟رسید قاجار عهد شخصیت کدام تأیید به اساسی قانون ممتم ،مشروطیت نهضت جریان در  .543

   شاه احمد) 4  شاه محمدعلی) 3  شاه مظفرالدین) 2  عضدالملک) 1

  ؟بود که نمود آگاه خویش بعثت از را او) ص( اسالم پیامبر که کسی اولین  .544

  ابوطالب) 4  ) ع( لیع) 3  خدیجه) 2  ابوذر) 1

  ؟است گردیده کشف شهر کدام نزدیکی در »حصار پهت« قدیمی هاي ویرانه  .545

    دامغان) 4  کاشان) 3  ایالم) 2  نهاوند) 1

  ؟رسید شهادت به عباسی معتصم تحریک به و مأمون دختر دست به معصوم امام کدام  .546

  ) ع( کاظم موسی امام) 2  ) ع( هادي امام) 1

  )ع( عسگري حسن امام) 4  ) ع( جواد امام) 3

  دادند؟ اهللا اسد لقب کسی چه به ربد جنگ در) ص( پیامبر  .547

  عبدالمطلب بن حمزه) 2  ) ع( ابیطالب بن علی) 1
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  عبیداهللا بن طلحه) 4  فارسی سلمان) 3

  ؟است کشور کدام جهان سیاه چاي کننده تولید ترین عمده  .548

     هند) 4  ژاپن) 3  چین) 2  النکا سري) 1

  ؟است کدام یافت راه فارس خلیج به دریایی راه زا استعماري تکاپوهاي در که اروپایی دولت نخستین  .549

    اسپانیا) 4  انگلستان) 3  هلند) 2  پرتقال) 1

  ؟داشت صادق عناصر کردن منزوي و مشروطیت انحراف در اي عمده نقش ایرانی وزیر نخست کدام  .550

  اعظم سپهدار) 4  السلطنه قوام) 3  الدوله ثوقو) 2  اسعد سردار) 1

  ؟برخاست مخالفت به آن با کمونیست کشور کدام ،شوروي بوسیله »زآمی مسالمت یستیمزه« تز اعالم با  .551

   آلبانی) 4  چین) 3  رومانی) 2  یوگسالوي) 1

  دارد؟ نام چه ،آمد وجود به دیگر هاي فرهنگ از معانی اخذ جهت در هجري دوم قرن در که فعالیتی  .552

  خویشتن به بازگشت نهضت) 2  ترجمه نهضت) 1

  جهانگردي) 4  روزنامه انتشار) 3

  ؟کند می تولید کشور کدام را جهان پنبه ترین لطیف  .553

   آمریکا متحده ایاالت) 4  ژاپن) 3  مصر) 2  هند) 1

  ؟است هند و چین میان تنش کانون مورد کدام  .554

  دانزیگ داالن) 2  ماهون ماك خط) 1

  تبت فالت) 4  گنگ رود) 3

  ؟شود می محسوب دار دنباله نوع از کشور کدام  .555

  مرکزي افریقاي) 4  نامیبیا) 3  استوایی گینه) 2  لسوتو) 1

  ؟شود می جذب استراتوسفر الیه وسیله به خورشید تشعشع درصد چند  .556

1 (10%  2 (15%  3 (40%  4 (45 %  

  ؟باشد می دگرگونی هاي سنگ نوع از سنگ کدام  .557

  گرافیت) 4  خارا) 3  سنگ ماسه) 2  گرانیت) 1

  ؟چه یعنی رامونیپی کشورهاي  .558

  یافته توسعه) 2  بزرگ هاي قدرت به وابسته) 1
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   رسیده استقالل به تازه) 4  نیافته توسعه) 3

  ؟یابد می انتقال خود به خود افراد ارتباط جریان در فرهنگی پدیده کدام  .559

  فرهنگی نظام) 4  فرهنگی نتقالا) 3  فرهنگی تهاجم) 2  فرهنگی اشاعه) 1

  ؟شود می نامیده چه شود منتقل خریدار به کننده تولید به متعلّق مازاد از بخشی دست و داد در اگر  .560

  پنهان سود) 4  نابرابر مبادله) 3  اقتصادي تورم) 2  برابر مبادله) 1

  ؟شد می تقسیم) طرف بی و نفوذي( منطقه سه به ایران قرارداد، کدام موجب به  .561

   م 1907) 4  م 1915) 3  م 1919) 2  م 1905) 1

  ؟بود قاجار شاه کدام عصر در گردید منتشر ایران در که اي روزنامه نخستین  .562

  شاه محمد) 4  شاه مظفرالدین) 3  شاه فتحعلی) 2  شاه ناصرالدین) 1

  ؟باشد می هندسی نوع از کشورها کدام بین مرز  .563

   پرتقال و اسپانیا) 4  لیبی و چاد) 3  پاکستان و هند) 2  سودان و مصر) 1

  ؟است انداز چشم کدام حاصل فرهنگی انداز چشم  .564

    مکانی) 4  جغرافیایی) 3  طبیعی) 2  انسانی) 1

  ؟باشد می) فسیل( سنگواره فاقد سنگ کدام  .565

  گرانیت) 4  آهک نگس) 3  مرمر سنگ) 2  گرافیت) 1

  گرفتند؟ شکل واقعه کدام با گرا مادي فرهنگی هاي نظام  .566

  1917 اکتبر نقالبا) 2  نسانسر) 1

  فاشیسم ظهور) 4  صنعتی انقالب )3

 نـامی  چـه  بـه  شـوند  مـی  محسـوب  گروه عمل راهنماي و داشته متقابل پیوند هم با که عقاید از اي مجموعه  .567

  معروفند؟

  عمل الگوهاي) 4  ایدئولوژي) 3  فرهنگی نظام) 2  اجتماعی ظامن) 1

  ؟داشت نام چه مشروطیت دوره در عامیون حزب رسمی روزنامه  .568

   قانون) 4  اختر) 3  وقت) 2  نو رانای) 1

  ؟نامیدند می چه را) ع( ابراهیم حضرت پیروان بدوي اعراب ،العرب جزیره در  .569

  حلف) 4  یهودي) 3  حنیف) 2  نصاري) 1
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  ؟سپرد جان آنجا در و گردید تبعید ربذه به) ص( پیامبر صحابه از کدامیک  .570

  غفاري ابوذر) 4  عباس بن عبداهللا) 3  تمار میثم) 2  یاسر عمار) 1

  ؟شود می داده پرورش بیشتر اروپایی کشور کدام در مرینوس نژاد گوسفند  .571

  فرانسه) 4  انگلستان) 3  ایتالیا) 2  اسپانیا) 1

  ؟است کرده تألیف »جغرافیایی المعارف دایره« عنوان با کتابی مسلمان جغرافیدان کدام  .572

  خوارزمی) 4  لحوق ابن) 3  بیرونی بوریحانا) 2  حموي یاقوت) 1

  ؟اند گرفته قرار ها خشکی داخل در زمین کره هاي آب کل از مقدار چه  .573

1 (3%  2 (5%  3 (6%  4 (15%  

  ؟کردند قیام امتیاز این علیه ناصري ي دوره در »تالبوت« قرارداد انعقاد با شهر کدام مردم بار نخستین  .574

  اصفهان) 4  تهران) 3  تبریز) 2  کرمان) 1

  ؟بود اروپا صنعتی و علمی تحوالت با همزمان ایران در جدید دوره در سلسله کدام آمدن کار روي  .575

  قاجاریه) 4  ایلخانان) 3  تیموریان) 2  صفویه) 1

  ؟است کدام قاجار سلسله پایانی هاي سال و رضاخان جنگ وزارت دوران در ایران تاریخی رویداد ترین مهم  .576

  رشت در عدالت حزب کودتاي) 1

  ایران شمال از شوروي نیروهاي جخرو) 2

  جنگل قیام) 3

  خزعل شیخ سرکوب) 4

 بـا  بـس  آتـش  ي آمـاده  598 قطعنامـه  قبول با کشورمان رهبري تحمیلی جنگ جریان در اتفاق کدام از پس  .577

  شد؟ عراق بعثی دولت

   جنگ هاي جبهه و حلبچه شیمیایی بمباران) 1

  فارس خلیج به غرب دول جنگی ناوهاي ورود) 2

    امریکایی ناو ي وسیله به مسافربري هواپیماي گرفتن قرار هدف) 3

   عراق بعثی نیروهاي ي وسیله به امریکا کامل حمایت با فاو گیري پس باز) 4

  ؟است زیر تحصیلی هاي رشته از یک کدام به مربوط ،ها انسان گروهی زندگی علمی بررسی  .578

  سیاسی علوم) 4  یشناس ردمم) 3  شناسی جامعه) 2  شناسی روان) 1

  ؟پیوست وقوع به ایران پادشاه کدام زمان در مشروطیت جنبش  .579

   شاه ظفرالدینم) 4  شاه اصرالدینن) 3  شاه محمدعلی) 2  شاه حمدا) 1
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  ... تاس اي هسته سالح داراي که اسالمی کشور تنها  .580

  پاکستان) 4  اندونزي) 3  ترکیه) 2  ایران) 1

 در افـراد  رفتـار  و اعمـال  کننـده  کنتـرل  توانـد  می زیر جوامع از یک کدام در صیشخ نظارت و عمومی عقیده  .581

  ؟باشد جامعه

  بزرگ شهرهاي در) 2  روستاها در) 1

  کوچک شهرهاي در) 4  متوسط شهرهاي در) 3

  ؟اند داشته اي کننده تعیین نقش اسالمی دوره خالفت از کدامیک در ایرانیان  .582

  یونفاطم خالفت) 2  امویان خالفت) 1

  راشدین خلفاي خالفت) 4  عباسیان خالفت) 3

  ؟است ایرانی کهن هاي زبان ،ها زبان کدام  .583

  اوستایی – باستان پارسی – مادي) 2  پشتو - بلوچی - آسی) 1

  سغدي - میانه پارسی – پارتی) 4  پهلوي – پشتو – فارسی) 3

 کـار  محافظـه  نماینـدگان  و) چپ( تندرو یندگاننما به اشاره براي بار اولین براي که راست و چپ اصطالحات  .584

ـ  اشـاره  بـراي  چـپ  جناح یا »پچ« بار اولین براي نیز ایران در .ترف کار به فرانسه ملی مجمع در) راست(  هب

  .رفت کار به...

  خردادي دو هاي گروه) 2  مبارز روحانیون) 1

  تصادياق برابر و دولتی اقتصاد طرفداران) 4  براندازي خواهان اپوزیسیون) 3

  ؟است کشورهایی چه از متشکل فارس خلیج همکاري شوراي  .585

   امارات ،عمان ،بحرین ،قطر ،کویت ،عربستان) 1

   امارات ،بحرین ،قطر ،کویت ،عربستان ،ایران) 2

  امارات ،بحرین ،قطر ،کویت ،عربستان ،عراق) 3

   امارات و عمان ،بحرین ،قطر ،کویت ،عربستان ،یمن) 4

  ؟دارد خانواده نهاد در تأثیري چه شدن صنعتی کلی بطور  .586

  .دهد می افزایش را گسترده و وسیع هاي خانواده تعداد شدن صنعتی) 1

  .دهد می کاهش را کوچک هاي خانواده تعداد شدن صنعتی) 2

  .دهد می افزایش را کوچک هاي خانواده تعداد شدن صنعتی) 3
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  .ندارد اثري بزرگ و کوچک هاي خانواده تعداد بر شدن صنعتی) 4

  ؟است »تر درست« بیگانگان دخالت درباره دیدگاه کدام  .587

 تـوهم  یـک  و »یترسـ  یگانهب« بیماري نوعی و پردازي خیال و تخیل یک رقبا و دشمنان ،بیگانگان دخالت) 1

  . است شده تئوریزه دیدگاه این »هتوطئ وهمت« عنوان با و است

 زده اسـتعمار  و سلطه تحت کشورهاي تاریخ در قطعی ،مسلم عیتواق یک رقبا و دشمنان ،بیگانگان دخالت) 2

 همـین  در ریشه حال و گذشته در سوم جهان کشورهاي انحطاط و ماندگی عقب. است مستعمرات عصر در

  .دارد دشمنان نقش

 لیـل د« نـوع  یـک  اي منطقـه  و جهـانی  عرصـه  در اقتصـادي  ،سیاسی رقباي و دشمنان ،بیگانگان دخالت) 3

 حـل  در خـود  کفـایتی  بـی  بـر  نهـادن  سـرپوش  براي سومی جهان مداران سیاست سوي از یروان »یتراش

  .است معضالت

 بـه  را هـا  نابسـامانی  و مشـکالت  همـه  کـه  کرد بزرگ آنچنان نباید اوالً را رقبا و دشمنان ،بیگانگان دخالت) 4

 نقـش  بـه  اي اشـاره  ونههرگ که شمرد کوچک را آن آنچنان نباید ثانیاً و حال عین در ،انداخت آنان گردن

  .است جهانی سیاست ذاتی جزء رقابت و دشمنی. دانست توطئه توهم را دشمنان

  ؟است درست) ص( پیامبر دوره در حکومت و سیاست مورد در زیر هاي گزاره از کدامیک  .588

  .نبود قائل دولت تشکیل در خود براي اي وظیفه اصوالً) ص( پیامبر) 1

  .داد تشکیل دولت ،مدینه در خود تقراراس دوره در) ص( پیامبر) 2

  .ورزید اقدام دولت تشکیل به مکه در ماندن باقی با مکه فتح از بعد) ص( پیامبر) 3

  .نکرد پیدا دولت تشکیل امکان ،چندگانه هاي جنگ و رسالت ابالغ دلیل به) ص( پیامبر) 4

 خلـیج  مجعـول  نـام  از اسـتفاده  و فـارس  جخلی نام تغییر به مشکوك اقدامی در که جئوگرافیک نشنال نشریه  .589

  کرد؟ چه ایرانیان اعتراض قبال در و شد می منتشر کشور کدام در کرد اقدام عربی

  .نکرد اصالح را آن و نکرد عذرخواهی اقدام این از و کانادا کشور در) 1

  .کرد اصالح را آن و عذرخواهی اقدام این از و زالندنو کشور در) 2

  .کرد اصالح را آن و عذرخواهی اقدام این از و نانگلستا کشور در) 3

  .کرد اصالح را آن و عذرخواهی اقدام این از و امریکا متحده ایاالت کشور در) 4

  ؟است درست »سرد نگج« درباره گزاره کدام  .590

 اطـالق  شـوروي  و امریکـا  ابرقـدرت  دو تسلیحاتی رقابت و صلح نه جنگ نه وحشت دوره به »سرد جنگ«) 1

  .دشو می
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 بازارهـاي  تسـخیر  و رقیب کشورهاي صادرات بر گمرکی عوارض انعقاد و اقتصادي رقابت به »سرد جنگ«) 2

  .شود می اطالق یکدیگر

 تلویزیونی هاي برنامه و اي ماهواره امواج ارسال و رادیوها پراکنی سخن و فرهنگی تهاجم به »سرد جنگ«) 3

  .شود می اطالق دارند، یکدیگر علیه کشورها که

 نظیـر  دیپلماسـی  مجـاري  از کـه  شـود  مـی  اطـالق  متعـارض  کشور دو دیپلماتیک جنگ به »سرد جنگ«) 4

 اعمـال  المللـی  بـین  قضـایی  محافـل  در دعـوا  طـرح  بـا  و سیاسی روابط قطع و کشور دو سفیران فراخوان

  .شود می

  ؟نیست ایران اسالمی جمهوري نظام شکلی ویژگی چهار جزء مورد کدام  .591

   زبان و خط) 2  استراتژیکی و غرافیاییج مرزهاي) 1

  رسمی تعطیل) 4  تاریخ) 3

  ؟چیست باشد دارا باید رجوع ارباب با برخورد در کارمند و مسئول یک عادتی اولین  .592

  تعهد و تقوا) 1

  رجوع ارباب احترام و تکریم) 2

  مقررات و ضوابط بر آگاهی و تسلّط) 3

  موقع به پاسخ و او راهنمایی و کار روش نمودن روشن) 4

  ؟گیرد می سرچشمه زیر عوامل از کدامیک از غالباً جامعه در هنجارها تعارض  .593

  پریشی روان) 1

  ها مسئولیت قبول در ناتوانی) 2

  هنجارها تطابق عدم و گروه چندین در فرد عضویت) 3

   ناقص شدن اجتماعی) 4

  :  از عبارتند ملل سازمان امنیت شوراي اعضاي  .594

   روسیه ،آلمان ،امریکا ،انگلستان ،هفرانس) 1

  روسیه ،امریکا ،انگلستان ،فرانسه ،چین) 2

   ژاپن ،روسیه ،فرانسه ،انگلستان ،امریکا) 3

  آلمان ،انگلستان ،فرانسه ،روسیه ،امریکا ،چین) 4

  است؟ افتاده اتفاق دالیل از کدامیک به اساساً نیافته توسعه کشورهاي در جمعیت انفجار  .595

  ولد و زاد افزایش و میر و مرگ شکاه) 1
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  ولد و زاد ماندن ثابت و میر و مرگ کاهش) 2

  ولد و زاد ماندن ثابت و میر و مرگ افزایش) 3

  ولد و زاد افزایش و میر و مرگ ماندن ثابت) 4

  ؟کند مشخص را جامعه یک در اجتماعی رفاه سطح تواند می زیر معیارهاي از کدامیک  .596

    جامعه یک در ملی درآمد سطح تعیین) 1

    جامعه یک در سرانه درآمد سطح تعیین) 2

    جامعه یک در سرانه و ملی درآمد سطح تعیین) 3

  کل درآمد از جامعه افراد از یک هر سهم تعیین) 4

  ؟نیست پرورش و آموزش آشکار کارکرد زیر موارد از کدامیک  .597

  کار بازار به کودکان و نوجوانان ورود از جلوگیري) 1

     فرهنگی میراث انتقال) 2

  ملی هاي ارزش پرورش) 3

   فرهنگ حفظ) 4

  ؟است زیر خصوصیات از کدامیک فاقد اسالمی تربیت ،اسالمی جامعه در  .598

     دیگران از محض اطاعت) 2  انسان فطرت با هماهنگی) 1

   روح و جسم سالمت با همسازي) 4  علمی هاي پیشرفت با سازگاري) 3

  ؟شود تولید خدماتی و کاالها چه که گیرند می تصمیم کسانی چه ایران سالمیا جمهوري در  .599

  کنندگان تولید) 2  دولت و کنندگان مصرف ،کنندگان تولید) 1

  دولت و کنندگان مصرف) 4  دولت و کنندگان تولید) 3

  ؟شد نامیده کبري مهاجرت شهر کدام به علما مهاجرت مشروطیت انقالب جریان در  .600

  قم) 4  نجف) 3  ري) 2  مشهد) 1

  ؟شد کاپیتوالسیون حق داراي روسیه قرارداد کدام طبق  .601

  مفصل) 4  گلستان) 3  کنشتاین فین) 2  ترکمنچاي) 1

  ؟شد می منتشر آبادي اسد الدین جمال سید توسط روزنامه کدام  .602

  حکمت) 4  الوثقی عروه) 3  قانون) 2  المتین حبل) 1
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  ؟است بوده چه ارومیه دریاچه قدیمی نام  .603

   اسپید) 4  کاسپین) 3  آبسکون) 2  چست چی) 1

  ؟است کدام زاگرس قله ترین مرتفع  .604

   ناد) 4  کبیرکوه) 3  زردکوه) 2  الوند) 1

  ؟کرد منتشر کتابی مشروطه از حمایت درباره روحانی شخصیت کدام  .605

  بهبهانی عبداهللا سید) 2  خراسانی آخوند) 1

  نوري اهللا ضلف شیخ) 4  نائینی حسین میرزا) 3

  ؟اند دائمی ذیل هاي دریاچه از کدامیک  .606

  مسیله) 4  بختگان) 3  پریشان) 2  هیرمند) 1

  ؟است ایران هاي کوه از دسته کدام جزء کرکس کوه  .607

  بشاگرد هاي کوه) 2  مرکز منفرد هاي کوه) 1

  زاگرس کوه رشته) 4  البرز کوه رشته) 3

  ؟شد مشروعه مشروطه خواستار کسی چه  .608

    آبادي اسد الدین جمال سید) 2  بهبهانی اهللا آیت) 1

  المتکلمین ملک) 4  نوري اهللا فضل شیخ) 3

  ؟است مرکزي بانک از کاملی تعریف ،زیر هاي گزینه از کدامیک  .609

  .   گیرد می سپرده ها شرکت و اشخاص از که است نهادي) 1

  .دارد کنترل آن بر دولت و است مردم و دولت مالی گردش واسط که است نهادي) 2

 خـارجی  و داخلـی  مـالی  امـورات  بـر  کنتـرل  مسئول و است دولت تملک در معموالً که ،کشور مقدم بانک) 3

  .است دولت

 توسـط  کنـد  مـی  واگذار افراد به و کند می منتشر دولت که سفته و سکه ،اسکناس تولید براي است نهادي) 4

  . گیرد می انجام بانک آن

  ؟است درست گذاري سرمایه پروژه یک »یداخل بازده رخن« مورد در گزینه کدام  .610

  .است بانکی بهره نرخ همان) 1

  .است صفر پروژه درآمدهاي خالص فعلی ارزش آن اساس بر که است نرخی) 2

  .است منفی پروژه درآمدهاي خالص فعلی ارزش آن اساس بر که است نرخی) 3
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  .است صفر از تر بزرگ پروژه رآمدهايد خالص فعلی ارزش آن اساس بر که است نرخی) 4

   ؟نامند می چه اصطالحاً را معین هزینه براي مصوب اعتبار از قسمتی یا تمام دادن اختصاص  .611

  اعتبار تأمین) 4  تشخیص) 3  تسجیل) 2  تعهد) 1

  .گویند... تسیاس را مرکزي بانک توسط به مجدد تنزیل نرخ در افزایش سیاست  .612

  انبساطی مالی) 4  مالی و پولی) 3  انقباضی پولی )2  انبساطی پولی) 1

  ؟چیست مرکزي بانک از استقراض طریق از بودجه کسري تأمین نتیجه  .613

  رونق) 4  تورم) 3  کاري بی) 2  رکود) 1

  : از عبارتند دولت درآمد منابع ترین مهم  .614

  اسکناس انتشار) 1

  مالیاتی غیر و مالیاتی هاي درآمد) 2

  مشارکت اوراق فروش از حاصل منابع) 3

    ارزي قرضه اوراق فروش و انتشار از حاصل منابع) 4

  ... اب بودجه تنظیم و تهیه مسئولیت ایران در  .615

  .است بودجه و برنامه سازمان رئیس) 1

  .است دارایی و اقتصادي امور وزیر – بودجه و برنامه سازمان رئیس) 2

  .است جمهوري رئیس) 3

 اسـالمی  جمهوري مرکزي بانک کل رئیس – دارایی و اقتصادي امور وزیر – بودجه و برنامه سازمان رئیس) 4

  .است ایران

  ؟بود کسی چه سیاه کودتاي سیاسی چهره  .616

  السلطنه قوام) 2  الدوله وثوق) 1

  طباطبایی ضیاءالدین سید) 4  خان رضا) 3

  ؟است شاعر کدام به مربوط »الشعر ثیرک« صفت  .617

   سعدي) 4  حافظ) 3  جامی) 2  تبریزي صائب) 1

  گردید؟ کوتاه کشورمان نفتی منابع از استعماري کشور کدام دست ایران نفت صنعت شدن ملی با  .618

   روسیه) 4  فرانسه) 3  انگلیس) 2  امریکا) 1
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  ؟شد مطرح مجلس در کسی چه توسط »یمنف وازنهم« سیاست  .619

  آرا رزم) 4  ساعد) 3  مصدق) 2  مدرس) 1

  ؟شد نامگذاري اسالمی جمهوري روز عنوان به روز کدام انقالب يپیروز از پس  .620

  فروردین دوازدهم) 4  فروردین یازدهم) 3  فروردین دهم) 2  فروردین نهم) 1

   ؟نیست »شوراي همکاري خلیج فارس«کدام کشور عضو   .621

  عربستان  )4  ایران )3  مصر )2  سوریه )1

  ؟پرداخت می عبادت به حراء ارغ در هایی ماه چه در معموالً) ص( پیامبر  .622

  ذیقعده و شوال) 4  صفر و محرم) 3  رمضان و رجب) 2  رمضان و شعبان) 1

  ؟کیست لقب »ابیها ام«   .623

  ) س( خدیجه) 2  اسد بنت فاطمه) 1

  )س( زهرا فاطمه) 4  آمنه) 3

  ؟داد روي) ع( علی حضرت جنگ کدام در حکمیت ماجراي  .624

  جمل) 4  نهروان) 3  صفین) 2  خیبر) 1

  ؟است آمده گزینه کدام در »نسانسر« واژه فارسی معادل  .625

  دگرگونی و تحول) 2  تجدید و احیاء) 1

  برابري و مقابله) 4  گسترش و بسط) 3

  ؟است کدام اوپک عضو آسیایی غیر کشور  .626

  الجزایر) 4  کانادا) 3  ونزوئال) 2  برزیل) 1

  ؟کیست اثر »رغنونا« کتاب  .627

  سپهري سهراب) 2  فرخزاد فروغ) 1

   یوشیج نیما) 4  ثالث اخوان مهدي) 3

  ؟است کسی چه فرانسه نوزدهم قرن رمانتیک شاعر مشهورترین  .628

  روسو ژاك ژان) 4  الفونتن) 3  ویکتورهوگو) 2  ولتر) 1

  دارد؟ نام چه باشد شده آمیخته هم در انگیز غم هاي قسمت با آور خنده مسائل آن در که اي نمایشنامه  .629

  درام) 4  فانتزي) 3  تراژدي) 2  ديکم) 1
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  ؟اند گفته »یفارس شعر درپ« را زیر شعراي از یک کدام  .630

  رودکی) 4  سعدي) 3  دقیقی) 2  فردوسی) 1 

  دارد؟ ایران با را مرز کمترین ،همسایه کشور کدام  .631

  ارمنستان) 4  ترکمنستان) 3  آذربایجان) 2  ترکیه) 1

  ؟است کدام روسیه با شاه مظفرالدین قرارداد ترین ننگین  .632

  تالبوت) 2  رویتر) 1

  شمال شیالت واگذاري) 4  گمرکی قرارداد) 3

  ؟گرفتند پیش در روشی چه سفید انقالب گانه شش اصول رفراندوم برابر در مذهبی رهبران  .633

  تحریم) 4  پذیرش) 3  اعتنایی بی) 2  ابطال) 1

  ؟افتاد اتفاق کجا در جمل جنگ  .634

  بصره) 4  کوفه) 3  مدینه) 2  نجف) 1

  گردید؟ وزیر نخست کدام سقوط باعث اویل استاندارد امریکایی شرکت با نفتی قرارداد انعقاد  .635

  السلطنه قوام) 2  مشیرالدوله) 1

  اي مراغه ساعد) 4  طباطبایی ضیاءالدین سید) 3

  ؟شد صادر کسی چه توسط تنباکو و توتون استعمال تحریم معروف فتواي  .636

  شیرازي صالح میرزا) 2  شیرازي حسن دمحم میرزا) 1

   نوري اهللا فضل شیخ) 4  مدرس اهللا آیت) 3

  ؟است شده یاد احزاب نام با غزوه کدام از کریم قرآن در  .637

  خندق غزوه) 4  اُحد غزوه) 3  تبوك غزوه) 2  بدر غزوه) 1

  ؟کیست از »راخی سال درصد اسالمی هاي نهضت« کتاب  .638

  )ره( خمینی امام) 4  فلسفی نصراهللا) 3  باطباییط عالمه) 2  مطهري شهید) 1

  ؟چیست »کیالکتید« واژه فارسی معادل  .639

  لدنی علم) 4  ناخودآگاه ضمیر) 3  منطقی مجادله) 2  عقالنی علوم) 1

  ؟است زیر هاي شخصیت از یک کدام لقب »ناالن یلسوفف«   .640

  اقلیدس) 4  سقراط) 3  هرقلیطوس) 2  ارسطو) 1
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  ؟است زیر موارد از یک دامک جزء یارانه  .641

  پرسنلی هاي هزینه) 2  اي سرمایه هاي هزینه) 1

  دولت درآمدهاي) 4  دولت مخارج) 3

  ؟شد رایج کسانی چه توسط بار اولین براي کاغذي پول  .642

  ها بانک) 2  ها انگلیسی) 1

  تاجران و صرافان) 4  مردان دولت و حاکمان) 3

  ؟دارند را واسطه نقش ،هایی خشب چه بین ،سرمایه تهیه در ها بانک  .643

   مردم و دولت) 4  مردم و مردم) 3  مردم و شرکت) 2  دولت و شرکت) 1

 از یـک  کدام مبادله شیوه این که ،گرفته می صورت کاال به کاال صورت به اولیه جوامع در مردم بین ستد و داد  .644

  ؟است زیر حاالت

  کاالیی مبادله) 4  ارزشی غیر مبادله) 3  ابتدایی مبادله) 2  پایاپاي مبادله) 1

  ؟شود نمی محسوب پول وظایف جزء زیر هاي گزینه از یک کدام  .645

  ذخیره وسیله) 2  ها ارزش سنجش واحد) 1

  پایاپاي مبادله وسیله) 4  مبادله وسیله) 3

  ؟است کدام کریم قرآن در »معظی بأن« وصف از مراد  .646

  بهشت) 4  مهدویت) 3  والیت) 2  قیامت) 1

  »دمحم آل و محمد علی صل اللهم باهللا و اهللا سمب« ؟شود می خوانده مواردي چه در جمله نای  .647

  سهو سجده) 4  احتیاط نماز) 3  نافله نماز) 2  غفیله نماز) 1

  ؟گرفت لقب »حالفتو تحف« مسلمین پیروزي کدام  .648

  روم لشگر بر پیروزي) 2  ایران لشگر بر پیروزي) 1

  مکه مشرکین بر پیروزي) 4  خیبر یهودیان بر پیروزي) 3

 بـه  آن ارجـاع  و شـغل  یـک  براي مستمر طور به دولتی مؤسسات و ها خانه وزارت و ها سازمان در که را محلی  .649

  .گویند ... ار شود می گرفته نظر در )هشد استخدام ردف( مستخدم یک

  دایره) 4  واحد) 3  شغل) 2  سازمانی پست) 1

  ؟است داشته اساسی نقش فارسی شعر تحول در معاصر شاعران از یک کدام  .650

 ثالث اخوان مهدي) 4  سپهري سهراب) 3  شهریار) 2  یوشیج نیما) 1
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  پاسخنامه

  گزینه صحیح  شماره سؤال

1  1  

2  4  

3  4  

4  3  

5  2  

6  3  

7  2  

8  1  

9  3  

10  4  

11  4  

12  1  

13  2  

14  4  

15  3  

16  2  

17  3  

18  1  

19  2  

20  2  

21  3  

22  1  

23  1  

24  4  

25  4  

26  3  

27  2  

28  1  

29  2  

30  3  

31  3  

32  2  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

33  4  

34  4  

35  2  

36  1  

37  3  

38  1  

39  4  

40  3  

41  3  

42  2  

43  3  

44  2  

45  2  

46  3  

47  4  

48  4  

49  3  

50  3  

51  4  

52  3  

53  1  

54  1  

55  4  

56  3  

57  4  

58  2  

59  1  

60  2  

61  4  

62  1  

63  3  

64  3  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

65  4  

66  1  

67  4  

68  3  

69  1  

70  4  

71  4  

72  1  

73  3  

74  2  

75  4  

76  4  

77  3  

78  3  

79  4  

80  2  

81  3  

82  4  

83  2  

84  4  

85  1  

86  3  

87  4  

88  3  

89  2  

90  4  

91  3  

92  2  

93  3  

94  4  

95  1  

96  3  
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  گزینه صحیح  شماره سؤال

97  4  

98  2  

99  4  

100  2  

101  4  

102  2  

103  3  

104  2  

105  4  

106  3  

107  1  

108  2  

109  3  

110  1  

111  2  

112  1  

113  3  

114  4  

115  3  

116  2  

117  4  

118  4  

119  1  

120  2  

121  1  

122  4  

123  3  

124  2  

125  2  

126  4  

127  1  

128  4  

129  2  

130  4  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

131  3  

132  3  

133  2  

134  1  

135  3  

136  4  

137  2  

138  4  

139  2  

140  1  

141  1  

142  3  

143  4  

144  2  

145  1  

146  3  

147  2  

148  3  

149  1  

150  2  

151  2  

152  3  

153  1  

154  4  

155  3  

156  2  

157  1  

158  2  

159  4  

160  3  

161  2  

162  1  

163  2  

164  2  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

165  3  

166  1  

167  2  

168  3  

169  4  

170  3  

171  2  

172  1  

173  2  

174  1  

175  3  

176  4  

177  2  

178  3  

179  1  

180  4  

181  2  

182  3  

183  1  

184  4  

185  4  

186  1  

187  1  

188  2  

189  4  

190  4  

191  4  

192  2  

193  1  

194  3  

195  2  

196  4  

197  3  

198  2  
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  گزینه صحیح  شماره سؤال

199  4  

200  1  

201  4  

202  3  

203  1  

204  4  

205  3  

206  1  

207  1  

208  2  

209  2  

210  2  

211  1  

212  3  

213  2  

214  1  

215  2  

216  4  

217  3  

218  1  

219  2  

220  4  

221  2  

222  4  

223  2  

224  4  

225  3  

226  2  

227  2  

228  4  

229  2  

230  2  

231  4  

232  1  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

233  3  

234  3  

235  2  

236  4  

237  1  

238  2  

239  2  

240  3  

241  1  

242  3  

243  4  

244  2  

245  2  

246  1  

247  4  

248  4  

249  2  

250  1  

251  3  

252  3  

253  2  

254  3  

255  4  

256  4  

257  4  

258  1  

259  4  

260  3  

261  3  

262  2  

263  1  

264  1  

265  4  

266  3  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

267  2  

268  1  

269  3  

270  4  

271  1  

272  4  

273  3  

274  2  

275  4  

276  1  

277  3  

278  2  

279  4  

280  4  

281  1  

282  1  

283  3  

284  2  

285  1  

286  3  

287  2  

288  1  

289  4  

290  2  

291  4  

292  2  

293  2  

294  4  

295  1  

296  2  

297  1  

298  2  

299  1  

300  3  
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  گزینه صحیح  شماره سؤال

301  1  

302  4  

303  2  

304  2  

305  1  

306  4  

307  2  

308  1  

309  2  

310  1  

311  2  

312  2  

313  3  

314  1  

315  4  

316  1  

317  1  

318  2  

319  1  

320  4  

321  2  

322  1  

323  4  

324  2  

325  1  

326  1  

327  1  

328  1  

329  2  

330  1  

331  3  

332  4  

333  2  

334  3  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

335  4  

336  4  

337  1  

338  1  

339  3  

340  3  

341  1  

342  3  

343  1  

344  1  

345  1  

346  3  

347  4  

348  3  

349  2  

350  1  

351  3  

352  1  

353  2  

354  4  

355  1  

356  4  

357  2  

358  3  

359  1  

360  1  

361  3  

362  2  

363  4  

364  1  

365  4  

366  3  

367  2  

368  1  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

369  2  

370  1  

371  3  

372  3  

373  1  

374  1  

375  1  

376  1  

377  2  

378  1  

379  3  

380  4  

381  3  

382  1  

383  1  

384  4  

385  1  

386  4  

387  1  

388  4  

389  2  

390  4  

391  2  

392  1  

393  3  

394  4  

395  4  

396  3  

397  2  

398  1  

399  2  

400  1  

401  2  

402  3  
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  گزینه صحیح  شماره سؤال

403  1  

404  3  

405  4  

406  1  

407  2  

408  1  

409  2  

410  4  

411  4  

412  3  

413  1  

414  2  

415  3  

416  1  

417  4  

418  3  

419  1  

420  4  

421  4  

422  3  

423  4  

424  3  

425  1  

426  2  

427  3  

428  2  

429  4  

430  1  

431  1  

432  3  

433  1  

434  3  

435  4  

436  3  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

437  4  

438  1  

439  1  

440  3  

441  4  

442  1  

443  3  

444  2  

445  3  

446  2  

447  1  

448  4  

449  1  

450  4  

451  2  

452  2  

453  3  

454  2  

455  4  

456  3  

457  2  

458  3  

459  2  

460  4  

461  2  

462  3  

463  1  

464  3  

465  1  

466  1  

467  2  

468  4  

469  3  

470  3  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

471  3  

472  3  

473  2  

474  4  

475  2  

476  3  

477  3  

478  1  

479  4  

480  1  

481  1  

482  4  

483  2  

484  3  

485  1  

486  1  

487  2  

488  1  

489  3  

490  2  

491  1  

492  2  

493  2  

494  3  

495  1  

496  3  

497  2  

498  2  

499  1  

500  4  

501  4  

502  2  

503  3  

504  1  



  192 ي و گزینش استخدامیسؤاالت مصاحبه هاي حضور

 

  گزینه صحیح  شماره سؤال

505  1  

506  2  

507  3  

508  1  

509  3  

510  2  

511  2  

512  3  

513  1  

514  4  

515  3  

516  1  

517  2  

518  1  

519  4  

520  1  

521  4  

522  1  

523  4  

524  4  

525  2  

526  4  

527  3  

528  2  

529  4  

530  1  

531  1  

532  4  

533  3  

534  3  

535  2  

536  1  

537  2  

538  4  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

539  1  

540  2  

541  3  

542  3  

543  3  

544  2  

545  4  

546  3  

547  2  

548  4  

549  1  

550  2  

551  3  

552  1  

553  2  

554  1  

555  3  

556  2  

557  4  

558  3  

559  1  

560  3  

561  4  

562  4  

563  3  

564  2  

565  4  

566  1  

567  3  

568  1  

569  3  

570  4  

571  1  

572  4  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

573  3  

574  2  

575  1  

576  3  

577  3  

578  2  

579  4  

580  4  

581  1  

582  3  

583  2  

584  1  

585  1  

586  3  

587  2  

588  2  

589  4  

590  1  

591  4  

592  2  

593  3  

594  2  

595  1  

596  3  

597  1  

598  2  

599  1  

600  4  

601  1  

602  3  

603  1  

604  2  

605  3  

606  2  
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  گزینه صحیح  شماره سؤال

607  1  

608  3  

609  3  

610  2  

611  4  

612  2  

613  3  

614  2  

615  3  

616  1  

617  1  

618  2  

619  2  

620  4  

621  3  

622  1  

623  4  

624  2  

625  1  

626  2  

627  3  

628  2  

629  4  

630  4  

631  4  

632  3  

633  4  

634  4  

635  2  

636  1  

637  4  

638  1  

639  2  

640  2  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

641  3  

642  4  

643  3  

644  1  

645  4  

646  2  

647  4  

648  4  

649  1  

650  1  
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