به نام خدا

سواالت مصاحبه فرهنگیان

دکتر درس

خواندن قرآن کریم
نماینده مجلس شهرتان کیست؟
در مورد شهیدان شهرتان چه اطالعاتی دارید؟
چه کار علمی تا به حال انجام داده اید؟
هدفتان از انتخاب شغل معلمی چیست؟
اگر بچهها در حین تدریس به شما توهین کنند شما چه میکنید؟
آیا اینترنت میروی؟ با اینترنت چه کاری انجام میدهی؟
چه سایتهای مفیدی را میشناسی؟
اخرین مطلبی که برای آن به اینترنت رجوع کردین؟
اهل مطالعه هستید؟ چه کتابهای مفیدی را میشناسی؟
پنج ویژگی مثبت و منفی خودت رو بگو
دوست داری معلم مقطع ابتدایی باشی یا دبیرستان؟
چه ویژگیهایی را در خودت دیدی که اومدی سراغ معلمی؟
نظرتون راجب آرایش در جامعه چیست؟
چه رشتههایی را باالتر از رشته های تربیت معلم زدی؟ حال اگر شما یکی از آن رشتهها را
همراه با رشتۀ تربیت معلم قبول شوی کدام یک را انتخاب میکنی؟
چه فعالیتهای فرهنگی و مذهبی داری؟
اگر با مدیر مدرسه در مورد موضوعی اختالف نظر داشته باشی چه کار میکنی؟
در اوقات فراغت خود چه کارهایی انجام میدهید؟

اگر شما بعد از اتمام تحصیل به جای دور بیاندازند میروید یا نه؟
کدام یک از معلمان مدرسه را دوست دارید؟ و چرا؟
آثار تاریخی شهر خود را نام ببرید؟
کدام یک از معلمانتان از نظر شما معلم جالبی نبوده و چرا؟
رفتار شما با معلمانتان چگونه بود؟
اگر موقع رد کردن نمره نهایی بچه ها کسی اذیت کرد آیا از نمره او کم میکنید یا نه؟
موقعی که وارد شدید امکان دارد به شما بخندند تا ببینند چه عکس العملی را دارید؟
در مورد یه موضوع دلخواه تدریس کن؟
نام آخرین کتابی که خوندی چی بود نام نویسنده آن چه کسی بود؟خیلی مهمه
وقتی که عصبانی میشوید چه کاری انجام میدهید؟
بعداز رفتن به کالس اولین کاری که میکنید چیست؟
خودتان را معرفی کنید؟
در مورد غدیر خم چه میدانید؟
وظایف رهبری  -وظایف مجلس  -وظایف ریاست جمهوری  -وظایف شورای نگهبان چیست؟
شورای نگهبان از چه نفراتی تشکل شده است؟
رهبر  -ریس جمهور  -نمایندگان مجلس را چه کسی انتخاب می کند؟
والیت فقیه یعنی چه؟
ضرورت والیت فقیه را توضیح دهید؟
مرجع تقلید شما کیست؟ چگونه او را انتخاب کردید؟

والیت فقیه  -مرجع تقلید باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟
اهل نماز جماعت هستید؟ اگر به نماز جماعت دیر برسید چه کار انجام میدهید؟
حکم استفراغ در زمانی که روزه هستید؟
غسلهایی که واجب است  -چیست؟ در چه زمانی؟
حکم آمپول زدن در زمان ماه رمضان؟
سیگاری هستید؟ چرا نیستید؟ دوستان سیگاری دارید؟
اگر دیدید دوستتان سیگار میکشد با او چه برخوردی انجام میدهید؟
نماز جمعه میروید؟ طریقۀ خواندن نماز جمعه؟
اهل خواندن قرآن هستید؟
نماز غفیله؟ نماز میت؟
آیا اخبار را می بینید؟ مهم ترین خبر سیاسی که اکنون وجو دارد چیست؟
عدالت چیست؟ عدالت مطلق کی به وجود میآید؟ نمونههایی از عدالت را در کشورمان نام

ببرید؟

در مورد امام زمان چه میدانید؟
اهل فیلم دیدن هستید؟ آخرین فیلمی که دیدید چی بود؟
نظرتان راجب دولت سابق چیست؟
کسانی که تا به حال رئیس جمهور کشور شدند؟
بنیان گذار جمهوری اسالمی چه کسی بود؟ در مورد انقالب و بنیان گذار انقالب چه میدانید؟
در مورد جنگ  8سالۀ دفاع مقدس چه میدانید؟

جنگ  8ساله در چه تاریخی شروع شد؟ کی به اتمام رسید؟
در چه تاریخی انقالب سالمی ایران پیروز شد؟ مردم در چه زمانی رای به جمهوری اسالمی
دادند؟
آیا در راهپیمایی ها شرکت می کنید؟ آیا در راهپیمایی قدس کیک و ساندیس هم دادند؟
اصال چرا در راهپیمایی شرکت میکنید؟
آیا در انتخابات شرکت میکنی؟ اصال چرا باید شرکت کنیم؟
چند تن از شهیدان اهل قلم را نام ببرید؟ در مورد شهیدان شهر خودت چه میدانید؟
)چرا موهایت اینگونه است؟ (میخواهند واکنش شما را ببینند
وضع لباس پوشیدن شما همیشه اینگونه است؟ چرا اینگونه لباس میپوشید؟
آیا رساله مرجع تقلید خود را نگاه کردهای؟ رسالهاش چگونه است؟
نظرتان در مورد دولت روحانی؟
چند نمونه از معضالت جامعه را نام ببرید؟ (مهم)
شغل معلمی چه مشکالتی را دارد؟
روز معلم شهادت چه کسی است؟
چه کارهایی روزه را باطل می کند؟
احتیاط واجب چه معنایى دارد؟
در مورد اعضا خانوادهات توضیح دهید؟ (مهم)
در صورت فراموشی سجده و همچنین تشهد در نماز چه کار میکنید؟
تا به حال ریشهایتان را تیغ انداختهاید؟ تا به حال ریش پرفسوری گذاشتهاید؟
فرق مرجع تقلید با ولی فقیه چیست؟

رییس قوه قضاییه چه کسی است؟ رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه کسی است؟
فرق بین ارکان نماز و غیر ارکان نماز؟
صحبتهای رهبر را گوش می کنید؟
مذهب چه کسی هستیم؟
نماز واجب رو نام ببرید؟
اعمال شب قدر
آخرین صحبت رهبر را بگویید؟
آخرین نماز ایات رو کی خوندی؟ نماز آیات چگونه است؟
اگر سگی ظرفی را لیس زد باید چگونه آن را پاک کرد؟
مطهرات را نام ببرید؟
فرق اذان و اقامه در چیست؟
قیام متصل به رکوع چیست؟
تعداد افراد شورای نگهبان چند نفر است ؟
قران چند جز و حزب دارد؟
کدام سوره دو تا بسم اهلل دارد؟
تا کنون چند بار سیگار کشیدهاید؟
حجاب در خانواده شما چگونه هست؟
واقعه  2تیر چه واقعهای است؟
روز صنعت ملی شدن نفت؟

موافق ادامه دادن تحریمها هستید؟
تغییر و تحوالت در سوریه؟
اگر کسی یک جایی از لباسش خونی باشد حین نماز خواندن بفهمد احکام آن چیست؟
تیمم را انجام دهید؟
شکیات نماز را نام ببرید؟
مکانهای زیارتی کجا رفتهاید؟
دربارۀ  6دی چه نظری دارید؟
اصول دین را شرح دهید؟
دلیل قیام امام حسین را شرح دهید؟
فرق فروع دین با اصول چیست؟
احکام واجبات در زمان عادت ماهیانه؟ (ویژه دختران)
معنی توحید چیست؟
با کدام غسل میشود نماز خواند؟
واجبات نماز را نام ببرید؟
امام جمعه شهر شما چه کسی است؟
طریقه گرفتن وضو را انجام دهید؟
چه آهنگ هایی را گوش میدهید؟
به چه جاهایی سفر کردهاید؟
آیا تا به حال نماز شما قضا شده است؟

کسی که نماز نمیخواند از او چه انتظاری دارید؟
نماز شکسته  2رکعتی چگونه است؟
در کدام یک از قسمتهای نماز اصل توحید ذکر شده است؟
سجده بر چه چیزهایی صحیح است؟
نجاستها را نام ببرید؟
اگر کسی در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه حکمش چیست؟
وضو جبیره چیست ؟
اگر کسی شک کند که غسلش درست است یا نه حکمش چیست؟
تیمم بر چه چیزهایی صحیح است؟
شهدای محراب را نام ببرید؟
در چه روزهایی روزه گرفتن حرام است؟
اعضای شورای نگهبان طی چند سال یک بار انتخاب میشوند؟ دوره نمایندگی شورای اسالمی

چند سال یک بار است؟

تعداد نمایندگان مجلس چند نفر هستند؟
کتاب نهج البالغه اثر کیست؟ یک سخن از امام علی در نهج البالغه؟
نخستین سوره قران چه نام دارد؟
اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟
برای چه کاری انسان سجده سهو انجام خواهد داد؟ سجده سهو یعنی چه؟
آیا واجب است کسی نماز جمعه را خوانده نماز ظهر را هم بخواند؟

روز پاسدار چه روزی است؟ روز جانباز چه روزی است؟
اولین مردی که به پیامبر ایمان آورد؟ اولین زنی که به پیامبر ایمان آورد؟
وظایف قوه مقننه چیست؟
بیداری اسالمی چیست؟ اولین انتقالب کشورهای عربی در کدام کشور بود؟
تولی و تبری یعنی چه؟
اگر سوال دانش آموزی را بلد نبودی چیکار میکنی؟
اگر دانش اموزی شلوغ کرد واکنش شما چیست؟
اولین و آخرین پیامبران اسالم را نام ببرید؟
نماز عید فطر چگونه هست؟
ایا خطبههای نهج البالغه را خوانده اید؟ تعداد خطبههای نهج البالغه؟
چه مقامهایی دارید؟ نام مقامها با مدرک
اهل مشورت و کار گروهی هستین؟
اگر در کار گروهی به اختالف بر خوردی چه میکنی؟
آیا قبل از رفتن به مسافرت دربارۀ آن مکان تحقیق میکنید؟
اگر همسر آینده شما دوست نداشت شما کار کنید شما چه میکنید؟
برنامه شما برای اینده چیست؟
آیا اگر محل خدمتتان دور بود شما میروید؟
کدام سوره به عنوان قلب سوره معروف است؟
آیا اصوال اهل شعر هستید و به کدامیک از شاعران معاصر عالقهمند هستید؟

.آیا شکستن نماز واجب از روی اختیار حالل است؟ خیر ،حرام است
لباس نمازگزار دارای چه شرایطی میباشد؟
مکانی که انسان در آن نماز میخواند باید دارای چه شرایطی باشد؟
از مجموع پیامبران الهی چه تعداد از آنها اولوالعزم هستند؟
اصول دین کدامند؟ اصول مذهب کدامند؟
به چه کسانی چهارده معصوم میگویند؟ به چه کسانی پنجتن آل عبا میگویند؟

