
 

 

 بخش عقیدتی سیاسی مصاحبه سوال و پاسخ 

 چهارده معصوم را نام ببرید؟  1

 امام 1۲حضرت محمد و حضرت فاطمه و 

 جری چگونه است؟ مبدا تاریخ ه ۲

 اول ربیع االول هجرت رسول اکرم ازمکه به مدینه است

  دارد؟ …کدام سوره دوبسم ا ۳

 مورچه نام به نمل سوره

  ندارد؟ …کدام سوره بسم ا ۴

 توبه سوره

 سید الشهید لقب چه کسی بود؟  ۵

 امام حسین وحمزه عموی پیامبر

 قبرحمزه درکجا وجود دارد؟  ۶

 دراحد

 را نام ببرید؟ اصول دین  ۷

 توحید ، نبوت ، عدل ، امامت ، معاد

 فروع دین را نام ببرید؟ ۸

 حج ، جهاد ، امربه معروف ، نهی ازمنکر، تبری و تولی  نماز، روزه ، خمس ، زکات ، 

 اصول دین مذهب کدامند؟  ۹

 عدل وامامت

 تبری چیست؟  1۰

 دشمن داشتن دشمنان خدا را گویند

 تولی یعنی چه؟  11

 داشتن دوستان خدا را گوینددوست 

 مواالت یعنی چه؟  1۲

 پی درپی بودن اجزای نمازرا گویند

 حدیث ثقلین چیست؟  1۳



 

 

 کتاب قرآن واهل بیت که پیامبرآنها را نزد مردم به امانت گذاشت

 آیه والیت چیست؟  1۴

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

 مرجع تقلید کیست؟ 1۵

داشته باشد و دارای پیروانی باشد  استفتائات یا کتاب توضیح المسائل شود که الشرایطی گفته می جامع مجتهد به

 و احکام فقهی اسالمی از وی پیروی کنند فروع دین که در

 د؟بعد ازپیامبردرچند جنگ شرکت کردنحضرت علی 1۶

 (جنگ ) نهروان، جمل وتبوک ۳ 

 عاشیه که بود؟ 1۷

 (همسرحضرت محمد )ع 

 عاشیه کدام جنگ را، راه انداخت؟ 1۸

 جنگ جمل 

 فدک چیست؟ 1۹

وباغی بود که پیامبر ازیکی ازجنگها به غنیمت ارثیه حضرت فاطمه که درآن سرزمین پنبه کاشته می شد  

 گرفته بود

 قرآن درچند سال نازل شد؟  ۲۰

 .کلمه دارد ۷۸سوره و 11۴آیه و ۶۶۶۶حزب و  1۲۰جزء  ۳۰سال دارای  ۲۳در

 جعفرطیارکه بود؟  ۲1

 یاران حضرت علی

 نام مادرحضرت علی که بود؟ ۲۲

 فاطمه بنت اسد 

 نام پدرحضرت علی که بود؟ ۲۳

 طالبابو 

 والدت فاطمه درچه روزی است؟ ۲۴

 جمادی الثانی همزمان با والدت امام خمینی ۲۰ 

 حضرت علی درکجا بدنیا آمده است؟ ۲۵

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86


 

 

 درکعبه

   نام پدرومادر حضرت محمد چه بود؟ ۲۶

 …آمنه و عبدا

  فرزندان امام حسین را نام ببرید؟۲۷

 قیهعلی اکبر، علی اصغر، ام کلثوم، سکینه، امام سجاد، ر 

 جنگهای امام علی با چه کسانی بود؟  ۲۸

 (جنگ صفین)معاویه( نهروان)خوارج

 نمازباچه کلماتی آغازوبه پایان میرسد؟ ۲۹

 یابد می پایان اکبرآغازوباسالم …ا 

 قتل عام برمکیان درچه زمانی رخ داده است؟ ۳۰

 هارون رشید

 بود؟ امامانی چه ازیاران …جابربن عبدا۳1

 پنجم امام ازپیامبرتا 

 معنی آیه والیت چیست؟  ۳۲

 ولی شماخداورسول خداست وکسانی که ایمان آوردندونمازمی خوانند ودرحال رکوع زکات پرداخت می کنند

 حدیث یوم الداردرچه وقتی بود؟  ۳۳

 وقتی حضرت محمد دعوت علنی شد وخویشاوندان خود دعوت کرد

 حدیث غدیردرچه وقتی نازل شد؟  ۳۴

 رسال دهم هجرتحجه الوداع د

 نام همسران حضرت علی را نام ببرید؟ ۳۵

 حضرت فاطمه،ام البنی،ام السلمه، 

 بعدازوفات حضرت فاطمه امام علی به چه کسی فرمودنند یک زن باچه شرایطی برای اوپیدا کنند؟ ۳۶

 به برادرخود عقیل فرمودنند زنی پهلوان زاده،که ام البنی بود وابوالفضل را بدنیا آورد 

 قبرام البنی در کجاست؟ ۳۷

 قبرستان بقیع 

 



 

 

 

 سال عام الفیل چه سالی است؟ ۳۸

سالی که ابرهه با سپاهی به خانه کعبه حمله کرد که خانه کعبه راخراب کنند که خداوند پرندگانی به نام ابابیل 

 فرستاد که لشگر ابرهه را نابود کرد

 چهارده معصوم را نام ببرید؟  ۳۹

 امام 1۲مه و حضرت محمد و حضرت فاط

  پنج تن ال عبا را نام ببرید؟ ۴۰

 حضرت محمد، حضرت علی وفاطمه، امام حسین، امام حسن 

 پیامبران الولعزم را نام ببرید؟ ۴1

 (حضرت محمد)کتاب قرآن( موسی)تورات( نوح)صحف( عیسی)انجیل( ابراهیم)زنوز  

 چند پیغمبرداریم؟ ۴۲

 هزار 1۲۴ 

 مده است؟اسم چند پیامبر در قرآن آ ۴۳

 پیامبر ۲۷ 

 تابعین چه کسانی هستند؟  ۴۴

 کسانیکه که پیامبرندیدند ولی یاران ایشان را دیدند

 انصار چه کسانی هستند؟  ۴۵

 یاران پیامبر درمدینه

 مهاجرین چه کسانی هستند؟  ۴۶

 کسانیکه با پیامبربه مدینه هجرت کردنند

 احزاب چه گروهی بودنند؟ ۴۷

 مبارزه ونبرد با پیامبرهم پیمان شدندگروهی ازقریش که برای  

 لقب امام علی)ع( چیست؟  ۴۸

 امیرالمومنین

 لقب امام حسن)ع( چیست؟  ۴۹

 مجتبی

   لقب امام حسین)ع( چیست؟ ۵۰



 

 

 سیدالشهدا

 لقب امام زین العابدین)ع( چیست؟  ۵1

 سجاد

 لقب امام محمد باقر)ع( چیست؟  ۵۲

 باقرالعلوم

 ت؟لقب امام جعفرصادق)ع( چیس ۵۳

 لقب امام موسی کاظم)ع( چیست؟ ۵۴

  لقب امام رضا)ع( چیست؟ ۵۵

 لقب امام تقی)ع( چیست؟ ۵۶

 امام جواد 

  لقب امام نقی)ع( چیست؟ ۵۷

 امام هادی 

 چند فرسخ ازشهردورشویم نمازشکسته است؟ ۵۸

 کیلومتر ۳۶ 

 روزپاسدارچه روزی است؟ ۵۹

 (شعبان والدت امام حسین)ع ۳ 

 روز جانباز چه روزی است؟ ۶۰

 شعبان روزوالدت ابوالفضل ۴ 

 والدت امام زین العابدین چه روزی است؟۶1

 شعبان ۵ 

 شعبان چه روزی است؟  1۵ -۶۲

 (والدت امام مهدی)ع

 صفرمصادف با چه روزی است؟ ۲۸ ۶۳

 (شهادت امام حسن وحضرت محمد)ع 

 صفرمصادف با چه روزی است؟ ۳۰ ۶۴

 (شهادت امام رضا)ع 

  حضرت رقیه درواقعه کربال چند ساله بود؟ ۶۵



 

 

 ساله بود ۳ 

 هدف ازواقعه کربالچه بود؟  ۶۶

 نمازوامربه معروف ونهی ازمنکر

 نمازاحتیاط به چه صورتی خوانده می شود؟ ۶۷

 احتیاط واجب آن است که حمد را آهسته بخوانند -۳سوره وقنوت ندارد  -۲نیت نمازرا نباید به زبان آورد  -1 

 مواردی که درنمازخواندن مستحب است رانام ببرید؟ ۶۸

 اذان گوعادل ووقت شناس باشد وصدای بلندی داشته باشد -۳اذان واقامه  -۲نمازدرمسجد خواندشود  -1 

 شکیات نمازکدامند؟ ۶۹

 شک درنمازمستحبی -شکهایی که نبایدبه آنها اعتناءکردکه عبارتنداز: الف -1 

 شک درنمازجماعت -ب

 یزهایی که محل به جاآوردنش گذشته استشک درچ -ج

درنمازهای  -شک درنمازدورکعتی وسه رکعتی ب -شکهای که نمازرا باطل می کند که عبارتنداز: الف -۲

پیش  -یک رکعت خوانده یا بیشتر -چهاررکعتی) دررکعتهای نمازشک کنداصالنداندچند رکعت خوانده است

رکعتی شک کند باید بالفاصله فکرکند اگربه  ۴گردرتعداد نمازا -شکهای صحیح: الف -۳ازسجده دوم شک کند( 

اگردرنمازچهاررکعتی به یک ازدویقین پیدا  -یکی یقین پیدا کرد همان را می خواند ونمازرا تمام می کند ب

نکرد بنا را به رکعت بیشترگذارده ونمازرا تمام می کند ممکن است کمتردرست باشد به تعداد رکعتهای که 

رکعت  ۲نده نمازاحتیاط بخواند تا یقین کند نمازرا درست انجام داده اگربعد ازسجده دوم شک کند که نمازنخوا

میگذارد ویک رکعت دیگرمی خواند ونمازرا تمام می کند وبعد ازنمازیک رکعت  ۳رکعت بنا را بر ۳خوانده یا 

گذاشته وبعد دورکعت  ۴بنا بر ۴و۳و۲نمازاحتیاط ایستاده یا دورکعت نمازاحتیاط نشسته میخواند درشک بین 

می گذارد وبعد ازنمازیک  ۴و۳نمازاحتیاط ایستاده وبعد دورکعت نمازاحتیاط یشسته می خواند درشک بین 

 رکعت نمازاحتیاط ایستاده می خواند

 سجده سهودرچه مواردی خوانده می شود؟ ۷۰

درحالت نشیته باید بعد ازسالم  ۵و۴ن دربین نمازسهوأ حرفی بزند ) درشک بی -۲یک سجده رافراموش کند  -1  

 فراموش کرده سالم بدهد -۲تشهد را فراموش کند  -1سجده برویم( درچه صورت احتیاط واجب است؟ 

 

 



 

 

 

  سجهده سهوچگونه خوانده می شود؟ ۷1

 وبا…بعد ازسالم نمازنیت سجده سهوکند وپیشانی را برچیزی که سجده صحیح است بگذارد وبگوییم بسم ا 

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

 عادل چه کسی است؟  ۷۲

 کسی که گناه کبیره نداشته باشد

 وظیفه مأموم چیست؟ ۷۳

مأموم نباید تکبیره االحرام را قبل ازامام بگوید احتیاط واجب آن است که تکبیره امام تمام نشده تکبیرنگوید  

 است مأموم نمازرا طوری بگوید که امام بشنودومکروه 

 نمازجمعه چند رکعت است وتوضیح دهید؟ ۷۴

 دورکعت است وواجب نیست نمازظهررا بخواند وبجای دورکعت نمازدیگردوخطبه خوانده می شود 

 نمازجمعه چگونه خوانده می شود؟  ۷۵

عد ازرکوع دوم است ومانند نمازصبح دورکعت است ودوقنوت دارد وقنوت اول قبل ازرکوع اول وقنوت دوم ب

دورکعت ومستحب است حمد وسوره با صدای بلند خوانده شود ودررکعت اول بعد ازحمد سوره جمعه ودررکعت 

دوم پس ازحمد سوره منافقون خوانده می شود. ودرخطبه ها باید سوره ای کوتاه ازقرآن خوانده شود. ومردم را 

 کرد وحمد وثنا بخوانند به پرهیزگاری وتقوی ازگناهان دعوت

 نمازعید فطربه چه صورتی خوانده می شود؟  ۷۶

دورکعت است دززکعت اول پس ازحمد وسوره پنج تکبیردارد وبعد ازهرتکبیریک قنوت دارد و تکبیرپنجم را 

گفته ورکوع ودوسجده ودررکعت دوم چهارتکبیردارد بعد ازهرتکبیریک قنوت دارد سپس بعد ازتکبیرچهارم 

دوسجده وسپس تشهد وسالم دارد ووقت خواندن نمازازاول آفتاب روزعید تا ظهرودوخطبه دارد که بعد رکوع و

 ازنمازایراد می گردد

 نمازآیات درچه مواردی خوانده می شود؟ ۷۷

 رعدوبرق -۴زمین لرزه  -۳کسوف  -۲خوسوف  -1 

   نمازآیات چگونه خوانده می شود؟ ۷۸

ارد وبعد ازتکبیروخواندن حمد آیه های یک سوره را به پنج قسمت دورکعت است ودرهررکعت پنج رکوع د

تقسیم می کند. یک آیه را خوانده به رکوع میروید وسپس بون خواندن حمد قسمت بعد ازآن سوره را می خواند 



 

 

 .وبه کوع پنجم می رود وتاآخرعمر برانسان واجب است این نمازرا بخواند

 شود؟ نمازقضا درچه مواردی خوانده می  ۷۹

کسی که یک نمازچهاررکعتی خوانده  -۳بعد ازنمازبفهمد نمازش باطل بوده  -۲وقت نمازگذشته باشد  -1

 ونمیداند ظهربوده یا عصریا عشاء

   چندتا ازنمازهای مستحب را نام ببرید؟ ۸۰

 وغیره -۳نمازغفیله  -۲نمازشب  -1

  چه چیزهایی روزه را باطل می کند؟۸1

رسیدن غبارغلیظ به حلق  -۴فروبردن تمام سردرآب  -۳دروغ بستن به خدا وپیامبر  -۲خودرن وآشامیدن  -1 

 استمنا ماندن برجنابت -۶قی کردن  -۵

 روزهای واجب کدامنند؟ ۸۲

 روزه به سبب نذرواجب -۴قضای پدربرپسربزرگتر  -۳روزه های قضا  -۲روزه ماه رمضان  -1 

 روزه های حرام؟  ۸۳

 که فرزند سبب اذیت پدرومادرشود وپدرومادراونهی کرده باشندعید فطر، روزه مستحبی 

 روزه های مستحب؟ ۸۴

 روزعرفه، پنج شنبه وجمعه، میالد ومبعث حضرت پیامبر، عید نوروز، ماه رجب وشعبان

 سوره های سجده دارکدامنند؟ ۸۵

 العلق ۹۶النجم، سوره  ۵۳فضیلت، سوره  ۴1سجده، سوره  ۳۲سوره 

  احکام مسافر؟ ۸۶

مسافری که باید نمازشکسته بخواند نباید درسفرروزه بگیرد ولی باید قضای آن را بگیرد ولی کسی که شغل 

 اوسفراست باید روزه را کامل بگیرد ونمازرا کامل بخواند

 زکات فطریه چیست؟ ۸۷

 کیلو گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، ذرت ۳  

 چیست؟ کفاره کسی که ازعمد روزه خود را قضا می کند  ۸۸

 فقیر ۶۰آزاد کردن یک برده یا دوماه روزه گرفتن ویا سیرکردن 

 حکم روزه مسافرچیست؟  ۸۹

اگربعد ازظهرمافرت کند روزه اوصحیح است. اگرپیش ازاذان مسافرت کند وقتی به حد رسید روزه اوباطل است 

ا ندارد واگراین کارکرد باید وباید روزه را بشکند وقبل رسیدن به حدی که روزه باطل میشود حق خوردن روزه ر



 

 

کفاره بدهد، واگرازسفربرگشت اگربعد ازظهررسید روزه اوباطل است ولی اگرقبل ازاذان برسد روزه اوصحیح است 

 واگرعمد کاری کند که روزه اوباطل شود باید قضای آن را بگیرد

 احکام وقت نمازچیست؟  ۹۰

بعضی مستحبات نماز اصلی مقداری ازآن قضا می شود نباید به اندازه ای وقت تنگ است که بواسطه بجا آوردن 

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

 احکام قبله؟ ۹1

 اگربرای پیدا کردن قبله راهی وجود نداشت باید به هرچهارطرف نمازخواند 

 رئیس نظام تشخیص مصلحت؟ ۹۲

 رئیس قوه مجریه؟۹۳

 رئیس قوه قضائیه؟ ۹۴

 آقای صادق الریجانی 

 رئیس قوه مقنعه؟ ۹۵

 آقای الریجانی 

 سخنگوی هئیت دولت؟ ۹۶

 الهام 

 وزیرارشاد؟  ۹۷

 وزیرآموزش وپرورش؟۹۸

 وزیراطالعات؟  ۹۹

 وزیرجهاد گشاورزی؟ 1۰۰

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات؟  1۰1

 وزیر اقتصاد ؟  1۰۲

 وزیر امور خارجه ؟  1۰۳

 وزرات بازرگانی ؟  1۰۴

 وزارت بهداشت ؟  1۰۵

 وزیر تعاون ؟  1۰۶

 وزیر دادگستری ؟  1۰۷

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ؟  1۰۸



 

 

 و ترابری ؟  وزیر راه 1۰۹

 وزیر رفاه ؟ 11۰

 وزیر صنایع و معادن ؟  111

 وزیر علوم و تحقیقات و فناوری ؟  11۲

 وزیرکار؟  11۳

 وزیرکشور؟  11۴

 وزیرمسکن ؟  11۵

 وزیرنفت ؟  11۶

 وزیر نیرو ؟ 11۷

 سخنگوی سازمان ملل؟ 11۸

 سخنگوی امورخارجه؟11۹

 سخنگوی قوه قضائیه؟ 1۲۰

 شهردارتهران؟  1۲1

 استاندارتهران؟ 1۲۲

 رئیس شورای نگهبان؟ 1۲۳

 آقای جنتی 

 رئیس مجلس شورای اسالمی؟  1۲۴

 آقای الریجانی

 اولین شهید محراب چه کسی بود؟ 1۲۵

 طبازبائی قاضی …آیت ا 

 دومین شهید محراب چه کسی بود؟ 1۲۶

 مدنی …آیت ا 

 سومین شهید محراب چه کسی بود؟ 1۲۷

 قیبدس …آیت ا 

 چهارمین شهید محراب چه کسی بود؟ 1۲۸

 صدوقی …آیت ا 

 محراب چه کسی بود؟ پنجمین شهید 1۲۹



 

 

 اصفهانی اشرافی …آیت ا 

 سازمان تامین اجتماعی اصل چندم قانون اساسی است؟ 1۳۰

 اصل بیستم 

 قنوت نمازجمعه دررکعت چندم است؟  1۳1

 رکعت اول قبل ازرکوع ورکعت دوم بعد ازرکوع

 غزوهای پیامبر؟ 1۳۲

 ک استغزوه شرکت کردند اولین غزوه بواط وآخرین آن تبو ۲۷پیامبردر 

 جنگ بدردرکجا اتفاق افتاد؟  1۳۳

 برسرچاههای بدر

 جنگ احد درکجا اتفاق افتاد؟  1۳۴

 درکوه احد که باعث شهادت حمزه شد ومسلمانان شکست خوردنند

 جنگ خندق درکجا اتفاق افتاد؟  1۳۵

 درشهرمدینه به پیشنهاد سلمان فارسی دورشهرخندق کنند

 افتاد؟جنگ خیبردرکجا وچگونه اتفاق  1۳۶

 پیامبریهودیان را محاصره کرد ویکی یکی قلعه های آنان را گرفت ولی آنان را تبعید نکرد 

 جنگ تبوک درکجا وچگونه اتفاق افتاد؟  1۳۷

 (بین ایران وروم که خبرشایعه ) مرگ حضرت محمد )ص( درآن بود وآخرین جنگ حضرت محمد بشمارمی رود

 تعداد شورای نگهبان چند نفراست؟ 1۳۸

 نفرتوسط حقوقدان که توسط قوه قضائیه انتخاب می شود ۶نفرتوسط رهبرانتخاب و ۶نفرهستند که  1۲ 

 مجلس خبرگان چند نفرنند؟ 1۳۹

 نفر ۲۷۳ 

 اعضای شورای امنیت چه کشورهایی هستند؟ 1۴۰

 فرانسه، ژاپن، انگلیس، چین، امریکا 

 کارتشخیص مصلحت نظام چیست؟ 1۴1

 ان ومجلسحل اختالف بین شورای نگهب  

 اسامی مهم شهدای کربال؟  1۴۲



 

 

 علی اصغر، علی اکبر، ابوالفضل و حربن یزید

   امامت یعنی چه؟ 1۴۳

 خالفت بالفضل معصوم بعد ازپیامبر

 چرا شیعه را جعفری می گویند؟  1۴۴

 چون تدریس اززمان امام جعفر صارق آغازشد

 ابوالفضل که بود؟ 1۴۵

 ام حسینپسرحضرت علی وام البنین وبرادرام 

 حضرت قاسم که بود؟  1۴۶

 پسرامام حسن

   جنگ انتفاضه یعنی چه؟ 1۴۷

 قیام فلسطین که با سنگ وچوب بود

 لیله المبیت چیست؟  1۴۸

 شبی که امام علی جای پیامبراسالم خوابید

 مسج فحراترچیست؟ 1۴۹

 مسجدی که آتش زدنند چون بنایش منافقین بودند وبراصل تقوی نبود 

 بیه؟ صلح حدی 1۵۰

 صلح بین کفارومسلمانان که هیچ کدام حق جنگ بین هم را ندارند

 غسیل المالئکه؟  1۵1

 حنظله بود که توسط مالئک غسل داده شد

 شبهای قدرچه شبهائی است؟  1۵۲

 شبهای نزول قرآن

 شبهای احیا چه شبهای است؟ 1۵۳

 ماه مبارک رمضان 1۹،۲1،۲۳ 

 اعمال شبهای قدر؟ 1۵۴

 رکعتی دعای جوشن کبیر، زیارت عاشورا وقران سرگرفتن نمازقدر، نمازصد 

 مجموعه سخنان امام علی درچه کتابی جنع آوری شده است؟  1۵۵



 

 

 نهج البالغه

 وضوه جبیره چیست؟  1۵۶

 آن قسمت ازبدن که ضرر دارد روی آن چیزی بسته و وضو می گیریم

 بالغ مبین چیست؟ 1۵۷

 یعنی ابالغ وتبلیغ واقعی وروشن 

 ح چیست؟نض 1۵۸

 به معنی خیرخواهی 

 حماسه به چه معنا است؟ 1۵۹

 شجاعت 

 بزرگترین وکوچکترین سوره قرآن چیست؟ 1۶۰

 بزرگترین بقره وکوچکترین کوثر 

  برای چه بود؟ ۴۲خرداد سال  1۵واقعه  1۶1

شان ورامین امام درآن سال دستگیرشد زیرا با الیحه انجمن های ایالتی ووالیتی مخالفت کرد وقتل عام کفن پو 

 رخ داد

 استحاله چیست؟ 1۶۲

 ماهیت یک چیزعوض شود مثال اگرچوب نجس شد وچوب را آتش زد وتبدیل به خاکسترآن خاکسترپاک است  

 رخ داده است؟  ۶۸چه اتفاق مهمی درسال 1۶۳

 رحلت امام خمینی

 اول ذیقعده؟ 1۶۴

 تولد امام رضا 

 فروردین؟ ۲۹- 1۶۵

 روزارتش 

   ذیحجه؟ ۹ -1۶۶

 زعرفهرو

   ذیحجه؟ 1۰ -1۶۷

 عید قربان

 ذیحجه؟  1۸ -1۶۸



 

 

 عید غدیرخم

 اردبیهشت؟  ۵ -1۶۹

 شکست حمله امریکا به طبس

 اردیبهشت؟  1۲ -1۷۰

 مطهری …روز معلم وشهادت ا

 خرداد؟  ۳ -1۷1

 ۶1آزادی خرمشهردرعملیات بیت المقدس 

 محرم؟  ۹ -1۷۲

 تاسوعای حسینی

 محرم؟ 1۰ -1۷۳

 عاشورای حسینی 

 محرم؟ 1۲ -1۷۴

 شهادت امام سجاد 

   خرداد؟ 1۴ -1۷۵

 ۶۸رحلت امام خمینی سال 

 خرداد؟  1۵ -1۷۶

 ۴۲قیام سال 

 صفر؟  ۲۰ -1۷۷

 اربعین حسینی

 صفر؟  ۲۸ -1۷۸

 رحلت امام خمینی وشهادت امام حسن

 صفر؟  ۳۰ -1۷۹

 شهادت امام رضا

 تیر؟  ۷ -1۸۰

 تن ازیارانش ۷۲شهادت دکتربهشتی و

 تیر؟  1۲ -1۸1



 

 

 ۶۷سقوط هواپیمای مسافربری توسط امریکا سال 

 تیر؟  ۲۷ -1۸۲

 ۵۹۸پذیرش قطعنامه  ۶۷سال 

 مرداد؟  ۵ -1۸۳

 اولین نمازجمعه

 مرداد؟  ۲۷ -1۸۴

 آتش بس رسمی بین ایران وعراق

 شهریور؟ ۲ -1۸۵

 هفته دولت 

 شهریور؟  ۸ -1۸۶

 شهادت دکتررجائی وباهنر

 جمادی الثانی؟  ۵ -1۸۷

 والدت حضرت زینب

 شهریور؟  1۷ -1۸۸

 جمعه خونین تهران

 شهریور؟  ۳1 -1۸۹

 حمله عراق به ایران وآغازهفته دفاع مقدس

   شهادت حضرت فاطمه درچه تاریخی است؟ -1۹۰

 جمادی الثانی ۳جمادی الثانی و 1۳به دو روایت 

 والدت حضرت فاطمه ؟ -1۹1

 جمادی الثانی ووالدت امام خمینی ۲۰

 تاریخی است؟هفته وحدت درچه  -1۹۲

 ربیع االول 1۷ربیع االول تا  1۲از 

 میالد حضرت رسول؟ 1۹۳

 ربیع االول 1۷ 

 میالد امام جعفرصادق؟ 1۹۴



 

 

 ربیع االول 1۷  

 وفات حضرت خدیجه؟ 1۹۵

 رمضان 1۰ 

 وفات حضرت خدیجه؟ 1۹۶

 رجب 1۵ 

 مصادف با چه روزی است؟  ۶۹مرداد سال  ۲۶ -1۹۷

 بازگشت آزادگان

   ؟ ۵۸ل شهریورسا 1۹ -1۹۸

 طالقانی …شهادت آیت ا

 آبان؟  1۳ -1۹۹

 روزدانش آموز

 آذر؟  1۶ -۲۰۰

 روزدانشجو

 

 


