
 

 
 

 مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

 

مطالب ذیل جهت آماده سازی شما داوطلبان کنکور که دعوت به مرحله مصاحبه دانشگاه فرهنگیان شده اید 

محور کلي سئوال ها و مواردی که درمصاحبه اختصاصي  نگران نحوه مصاحبه نباشيد فراهم شده است.

  : است زیر های آیتم مورد ارزیابي قرارمي گیرد براساس
 

 نظافت فردی  -آراستگي ظاهر ی لباس مناسب 

 برخورد اولیه وآداب معاشرت /نحوه ورود به مصاحبه / سالم /نشستن / خداحافظي 

 /دالیل انتخاب شغل معلمي/عالقه است یا اجبار یا اکره

 تمایل به همکاری اجتماعي وتعاون 

 مطالعه کتاب وتحقیق  -علم دوستي 

 دین قدرت ارتباط با بچه ها ووال

 فن بیان ومهارت های کالمي 

 اعتماد به نفس 

 مسئولیت پذیری 

 متانت ووقار  -آرامش 

 .... خودشناسي )مثالچندتا از ویژگي های خوب وبد خوتون را بگید

 انعطاف پذیری و انتقاد پذیری 

 قدرت تبیین وتحلیل مسائل 

 روخواني و روان خواني قران مجید 

 

 اجتماعي / شناخت محیط و.....اطالعات عمومي وشناخت 

اگر قرارباشه سئوال و جواب معلوم باشه که اسمش  نیز خدمت شما دوستان عزیز بگم که درمورد گزینش 

ساله  20احکام اولیه شرعي که معموال یک جوان  -مصاحبه نمیشه ولي معموال ازشما درمورد مسائل روز 

  . د بودباید بدونه پرسیده میشه و فراتر ازانتظار نخواه
 

 .  درمورد مسائل روز اطالعات داشته باشيد

نماز جمعه نحوه خواندن نماز جمعه / تعداد قنوت / بعداز خواندن نماز جمعه نماز واجب هم بخوانیم یا نه / 

شورای نگهبان نحوه انتخاب اعضای  -نمازخواندن / والیت فقیه  / امام جمعه شهر شما کیست /وضو/ تیمم

  مجلس خبرگان ونحوه انتخاب ورئیسش کیست؟ / سترئسش کیو شورا 

نماینده خبرگان استان شما کیست /مجلس رئیس مجلس / نماینده شما درمجلس اسمش / انتخابات و.... 

Ssmt.ir 



-قرائت قران  - سایت ها -روزنامه ها  -کتاب هایي که مطالعه مي کنید  -اوقات فراغت چکار مي کنید 

 ....روسای سه قوه و

 
 

 اید مدهآ مصاحبه به که است اینجوری همیشه شما پوشش  ماز جماعت شرکت مي کنید؟ نحوهدرمسجد و ن

 مسجدمیروید ؟  جماعت نماز ؟

درچه فعالیت های اجتماعي / فرهنگي / مذهبي / ورزشي / سیاسي و.... شرکت داشتید ؟ درمورد ایام محرم / 

 قیام امام حسین )ع(

 

 .شيعه،توضيح االمسائل را مطالعه کنيد برخی کتاب های مفيد مثل سيماى عقاید

 

 :دوازده چيز نماز را باطل مى کنند که عبارتند از

 .از بین رفتن یکى از شروط در اثناى نماز -

 .باطل شدن وضو یا غسل در اثناى نماز، عمداً یا سهواً -

 . گذاشتن دستها روى هم عمداً با قصد این که جزء نماز است -

 .اً بعد از حمدگفتن ))آمین (( عمد -

 .برگرداندن عمدى تمام بدن به پشت سر )روى بر گرداندن از قبله ( -

 حرف زدن عمدى -

 خندیدن عمدى )قهقه کردن ( -

 براى دنیا با صداى بلند عمداً گریه کردن -

 کار زیادى که صورت نماز را به هم بزند -

 خوردن و آشامیدن در بین نماز -

 رکعتى و سه رکعتىشک در رکعتهاى نماز دو  -

 کم و زیاد کردن رکن نماز، عمداً یا سهواً  -

 

 شکيات نماز 

 قسم است ، 23شکیات بر 

 . هشت قسم آن نماز را باطل مى کند و به شش قسم آن نباید اعتنایى کرد و نه قسم آن صحیح است

 

 : شک هاى باطل

 : اگر یکى از این شکها را براى نمازگزار پیش آید، نمازش باطل است

 شک در شماره رکعتهاى نمازهاى دو رکعتى -

 شک در شماره رکعتهاى نماز سه رکعتى -

 .در شکهاى نمازهاى چهار رکعتى که پاى یک در میان باشد -



 .اگر در نمازهاى چهار رکعتى پیش از تمام شدن سجده دوم شک کند -

 .5و بیشتر از  2یا  5و  2شک بین  -

 .6ز و بیشتر ا 3یا  6و  3شک بین  -

 .6و بیشتر از  4و یا  6و  4شک بین  -

 شک در رکعتهاى نماز که نداند چند رکعت خوانده  -

 

 :شکهائى که نباید به آن ها اعتنا کرد

شک در چیزى که نمازگزار از محل آن گذشته است مثل اینکه در رکوع شک کند که آیا حمد و سوره را  -

 خوانده یا نه 

 شک بعد از سالم نماز -

 بعد از گذشتن وقت نماز شک -

 .شک کسى که زیاد در نماز شک مى کند که به او کثیرالشک مى گویند -

شک امام در شماره رکعتهاى نماز در صورتى که ماءموم آن را بداند و یا شک ماءموم در رکعتهاى نماز در  -

فع شک از خود مى کند و در صورتى که شماره آن را امام بداند که در صورت اول ، امام با رجوع به ماءموم ر

 .صورت دوم ، ماءموم ، با رجوع به امام ، وظیفه خود را انجام مى دهد

 شک در نمازهاى مستحبى -

 

 شک هاى صحيح

 :در نه صورت اگر نمازگزار در شماره رکعتهاى نماز چهار رکعتى شک کند باید به دستورات زیر عمل نماید

دوم شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت ، بنا را بر سه مى گذارد  نمازگزار بعد از سربرداشتن از سجده -

و یک رکعت دیگر را مى خواند و نماز را تمام مى کند سپس یک رکعت نماز احتیاط ایستاده ، یا دو رکعت 

 .نشسته مى خواند

دو رکعت نماز  شک بین دو و چهار بعد از سجده دوم ، بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى کند و -

 .احتیاط مى خواند

شک بین دو و سه و چهار بعد از سجده دوم بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى کند آنگاه دو رکعت  -

 نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته مى خواند

وده و بعد از نماز، دو شک بین چهار و پنج بعد از سجده دوم که بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام نم -

 .سجده سهو مى کند

شک بین سه و چهار در هر کجاى نماز که باشد بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى کند وبعد یک  -

 .رکعت نماز احتیاط ایستاده مى خواند

و نماز را  شک بین چهار و پنج در حال ایستاده که باید نمازگزار بدون رکوع بنشیند و تشهد را بخواند -

 .سالم دهد و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده را بخواند

شک بین سه و پنج در حال ایستاده که باید نماز گزار بدون رکوع بنشیند و تشهد را بخواند و سالم دهد و  -



 .دو رکعت نماز احتیاط را ایستاده بخواند

نشیند و سالم دهد سپس دو رکعت نماز شک بین سه وچهار و پنج در حال ایستاده که باید نمازگزار، ب -

 .احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته بخواند

شک بین پنج و شش در حال ایستاده که باید نمازگزار بنشیند و تشهد بخواند و سالم دهد سپس دو  -

 .سجده سهو را بجا آورد

 غیر ارکان نماز -ارکان نماز -واجبات نماز 

 

 واجبات نماز

 : چیز است واجبات نماز، یازده

 اول : نیّت

 دوم : قیام

 سوم : تکبیرة االحرام ، یعنى ))اللّه اکبر(( گفتن در اول نماز

 چهارم : رکوع

 پنجم : سجود

 ششم : قرائت

 هفتم : ذکر

 هشتم : تشهد

 نهم : سالم

 دهم : ترتیب

 .یازدهم : مواالت ، یعنى پى در پى بودن اجزاى نماز

 . بعضى دیگر غیر رکنبعضى از واجبات نماز، رکن است و 

 

 ارکان نماز

 نیّت

 قیام

 تکبیرة االحرام

 رکوع

 سجود )دو سجده (

 

 غير ارکان نماز

 قرائت

 ذکر

 تشهد

 سالم



 ترتیب

 مواالت 

 

 فرق بين ارکان نماز و غير ارکان

غیر ارکان را اگر انسان ارکان نماز را بجا نیاورد و یا اضافه کند، عمداً باشد یا اشتباهاً، نماز، باطل است ، ولى 

 . اگر اشتباهاً کم یا زیاد کند، نماز باطل نیست

 

 اصول و فروع دین

 :تا است 5اصول دین و مذهب 

 توحید: خدا یکي است و شریک و همتایي ندارد-

 .هند دیدمعاد: روز قیامت همه مردگان زنده شده و سزای اعمال خود را که در دنیا کرده اند خوا-

ا حضرت محمد بن برای راهنمایي بشر فرستاده که اول آنها حضرت آدم و آخر آنه نبوت: خدا پیامبراني را-

 .عبداهلل )ص( پیغمبر آخرالزمان است

 .عدل: خدا عادل است و ظالم نیست-

ر آنها حضرت مهدی امام بر حقّند که اول آنها حضرت عليّ بن ابیطالب )ع( و آخ 12امامت: جانشین پیامبر -

 .غائب و به مشیّت خدا ظاهر شده و عدل را در جهان گسترش مي دهد)عج( است که از نظرها 

 

 :تا است 10فروع دین 

 نماز : عمل کردن به دستورات خاصي است به منظور پرستش خدای متعال-

-ودداری کند یعني چیز خ 9روزه: آن است که انسان مکلّف برای انجام فرمان خدا از اذان صبح تا مغرب از -

حلق و فروبردن  میدن و استمناء و دروغ بستن به خدا و پیغمبر و رسانیدن غبار غلیظ بهاز خوردن و آشا-

 .دداری کندسر در آب و باقیماندن در جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح و اماله کردن و قي کردن خو

ت امام ن غیبخمس: دادن یک پنجم منفعت ساالنه به سادات و امام و یا مجتهدین جامع الشرایط در زما-

 .زمان )عج( با شرایط مقرره در شرع مقدس اسالم

 زکات-

 حج-

 .تجهاد: جنگ کردن با دشمنان دین به دستور پیغمبر )ص( یا امام )ع( یا نایب خاص آن حضر-

 امر به معروف-

 هي از منکرن -

 .اتولّي: دوست داشتن پیغمبر )ص( و امامان که از جانب خدا معیّن شده اند و پیروان آنه-

  .تبرّی: بیزاری جستن و دوری از کفار و دشمنان دین اسالم-

 

 



 

ید به اصول دین زنجانى : شخص مسلمان با 1ـ بهجت :... در اعتقادات تقلید جایز نیست ... )پیش از: م 1

خص مسلمان تبریزى : ش 1یقین داشته باشد, اگرچه از گفتهء دیگرى براى او یقین حاصل شده باشد )م 

, یعنى بدون سؤال از دین از روى دلیل اعتقاد پیدا کند و نمى تواند در اصول دین تقلید نمایدباید به اصول 

قلید نماید, بلکه مکارم : هیچ مسلمانى نمى تواند در اصول دین ت 1دلیل , گفته ءکسى را قبول کند... )م 

 ...باید آنها را از روى دلیل ـ به فراخور )و متناسب ( حال خویش ـ بداند

 

 ناى تقليدى نبودن اصول دین چيست؟مع

 

عتقادات تمام اوالً؛ معناى تقلیدى نبودن اصول دین و لزوم تحقیق در آن، این نیست که یک شخص عامى ا

ند دفاع کند و به مذاهب را بداند، بلکه به اندازه فهم و درك خود، باید از مذاهب و اعتقادات خویش بتوا

 .حقانیت آن علم داشته باشد
 

ریسى با چرخ کردند. مشاهده کردند پیرزنى مشغول نخسول خدا)ص( با اصحاب از محلى گذر مىروزى ر

  .ریسى استنخ
 

 به آن پیرزن فرمود: آیا این عالَم خدایى دارد؟
 

  !او پاسخ داد: بلى
 

 حضرت فرمود: به چه دلیل؟
 

این سادگى  گفت: چرخى به زن از چرخ خود دست برداشت و پس از دقایقى، چرخ از حرکت ایستاد. پیر زن

گرداننده بى ایستد؛ پس چگونه جهانى با این بزرگىاى نداشته باشد، از حرکت مىو کوچکى اگر گرداننده

  !قابل تصور است؟
 

 50شود همان م مىرسول مکرم اسالم رو به اصحاب کرد و فرمود: دین خود را از این پیرزن فرا گیرید. معلو

آنها  د در مذهب خود مقلد هستند، چنین نیست، گرچه درست است خانوادهدرصد که شما گفتی 60یا 

ها در اقلب تداللباشند، زیرا الزم نیست اساند، ولى خود آنها داراى دلیل و استدالل کافى مىشیعه بوده 

  .مسائل پیچیده علمى بیان گردد

 

 

ق باشد، مسقط تکلیف ح عقائد آنها مطابق ثانیاً؛ بر فرض که اعتقادات گروهى، تقلیدى باشد، ولى اگر اتفاقاً

قیق و دلیل اند، گرچه از ارزش کمترى نسبت به معتقدان از روى تحاست، زیرا به وظیفه خود عمل کرده

 .برخوردار است



 

 

 

 

 

 :این سه سوال رو باید بدانيد

 

 دین چه کسي؟ دین حضرت محمد)ص(

 مذهب چه کسي؟ امام جعفر صادق)ع(

 کسي؟ابراهیم خلیل اهلل)ع(برحق استملت چه 

 

 نمازهای واجب

  :نماز های واجب شش تاست

نماز یومیه، )نمازهای یومیه عبارتند از: نماز صبح، دو رکعت، نماز ظهر و عصر، هر کدام چهار رکت، نماز  -1

 )مغرب، سه رکعت، نماز عشاء، چهار رکعت. )از عالمه رحمه اهلل

 نماز آیات، -2

 نماز میت،  -3

 نماز طواف واجب، -4

 نماز قضای پدر و مادر که بر پسر بزرگ تر واجب است،  -5

  .نمازی که به واسطه اجازه یا نذر و قسم و عهد واجب مي شود -6

 

 مقدمات نماز

مقدماتي  -یعني حضور در برابر خداوند عالم و اظهار بندگي و پرستش آن ذات مقدس  -برای انجام نماز 

  :اهم نشوند، نماز صحیح نیست و آن مقدمات عبارتند ازالزم است که تا فر

 طهارت، -1

 وقت، -2

 لباس،  -3

 مکان، -4

  .قبله -5

 

 مقارنات نماز

  :یعني کارهایي که در نماز واجب مي باشد یازده چیز است -مقارنات نماز 

 اول: نیت، 

 دوم: تکبیرة االحرام، 

 سوم: قیام، 



 چهارم: قرائت، 

 پنجم: رکوع، 

 ششم: سجده، 

 هفتم: تشهد، 

 هشتم: سالم، 

 نهم: ترتیب، یعني اجزای نماز را به دستوری که معین شده بخواند و پس و پیش نیندازد، 

 دهم: طمانینه: یعني نماز را با وقار و آرامش بخواند، 

ج چیز از این یازدهم: مواالت، یعني اجزای نماز را پشت سر هم به جا آورد و بین آن ها فاصله نیندازد. پن

یازده چیز، رکن است که اگر عمدا یا سهوا کم یا زیاد شود. نماز باطل است و بقیه رکن نیست و فقط در 

  .صورتي نماز باطل مي شود که عمدا کم یا زیاد گردد

 

 

 صفات ثبوتيه و سلبيه به چه معنا است ؟

 .صفات خداى سبحان به صفات ثبوتیه و سلبیه تقسیم مى شود

اول، صفاتى است که از کمال حکایت دارد، مثل اینکه خداوند، عالم و قادر است. و مقصود از  مقصود از

 .صفات سلبیه، منزّه دانستن ذات خدا از صفاتى است که از نیاز و نقص و فقر حکایت مى کند

ات به تعبیر دیگر : خداوند، صفات جمال و صفات جالل دارد. صفات جمال حکایت از کمال ذات دارد و ذ

خدا به آنها وصف مى شود، صفات جالل از کاستى حکایت دارد، پس از خدا نفى مى شود. با این حساب، 

خداوند نه جسم است، نه جسمانى است، نه محلّ چیزى قرار مى گیرد و نه در چیزى حلول مى کند، چرا 

نکه محلّ ست )مثل آکه این صفات، همراه با نقص و نیاز است )مثل حلول در چیزى( یا مستلزم ترکیب ا

  چیزى باشد(

ها و جمال ذات خداوند است. در مقابل، از گویند که بیانگر زیبایىمى« صفات جمال»صفات ثبوتى خداوند را 

تر از آن است که چنین صفاتى را که شود؛ چرا که خداوند بزرگتعبیر مى« صفات جالل»صفات سلبى به 

چه ات سلبى، آن است که خداوند ازهرگونه عیب و نقص و از آنجامع همه صف .نشانه نقص است، دارا باشد

 .باشد، پاك و منزّه استبه عنوان عوارض و صفات مخلوقات مى

 

در ارتباط با مصاحبه دانشگاه فرهنگیان آماده راهنمایي و مشاوره به شما سامانه صدای مشاور تحصیلي 

 دوستان عزیز مي باشد.


