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ران پرسشها اهانت يم ايی است که در آزمون ضمن خدمت آموزگاران آمده و به گفته مسئوالن رژير پرسشهايدر ز
قصد دارم ن نوشتار ين در اي است ، کهتربوده ت بزرگ اسالم محمدي شخص صاحت مقدسن بهين توهيز وهمچنيآم

  .ان دارميز بودن آنرا را بين آمين پرسشها را مورد بررسی قرار دهم و علل توهيا
  

   :پرسشهااما 
ران ـ سردست ) ماهيچه ـ سردست ب)از گوشت گوسفند کدام قسمت را دوست داشت؟ الف) ص(رسول خدا ) ۱
  جگر و قلوه)ران ـ جگر د) ج
 میه و اساس بودن باورهای اساليان شده که به بی پاي سواالتی ب ،هاان پرسشين نکته الزم به گفتن است که در ميا* 

ش چه قسمت از ي سال پ۱۴۰۰اموزد محمد در يد بيدن بايشياشاره دارد از جمله آنکه مسلمان بجای خردورزی و اند
سش م دارد به آدابی مسخره همچون پرين پرسش اشاره مستقيا! داشته يل کردن دوست ميبدن گوسپند را برای م

 »ا شش سنگي  ود حضور داشته باشديبا م و قضای حاجت سر گرفت هفت سنگيابان بودياگر درب« معروف 
  براستی اين معلومات در کجای زندگی مسلمانان به کمکشان خواهدآمد ؟

  
وقت شناسي ) هاي خروس است که با خصلت پيامبر سازگار نيست؟ الف هاي زير از خصلت کدام يک از گزينه) ۲

برچيدن غذا از زمين ـ تند راه ) شجاعت و کثرت آميزش با همسر د) وقت شناسي ـ سخاوت ب) ت مردانه جـ غير
  رفتن

نه پرسش شونده رابه چالش يت محمد را در مقايسه با خروس قرار داده ودر گزين پرسش شخصيپرسشگر در ا* 
ن را به يدن غال از روی زميو برچزش با همسر ، جالب آنکه تند راه رفتن يشجاعت و کثرت آمرد همچون يگيم

  .خروس همانند کرده است
  
انار ) نان جو ج) غذا ب) کرد؟ الف رسول خدا در خوردن کداميک از موارد زير کسي را با خود شريک نمي) ۳
  ماهيچه گوسفند)د

ک ي گذاری شده ، محمد در کدام موارد کسی را با خود شر           تن پرسش بر صفت خساست محمد انگش      يدر ا * 
نه مشهود است؟ که پرسش شونده به ناچار ين گزي تک خوری محمد در کدام بايد پرسيدگريکرد به عبارت دينم
  .س بودن محمد صحه گذارديکی از گزينه ها را انتخاب و در واقع بر صفت خسيد يبا
  
ر حال د)در حال بول و غائط ج)درحال مجامعت با زنان ب)در چه حالي اصال ديده نشد؟ الف) ص(رسول خدا)۴

  نوشيدن آب در حالت نشسته)خريد از بازار د
د موردی را يا نا آگاهانه باين پرسش است که سوال شونده آگاهانه ين پرسشها ايرکانه ترين و زيکی از بهتري* 

ده يارا در حال بول و غائط د عنی رسول خديد ينه الف را انتخال نماياگر گز. ر سوال ببرديانتخاب کرده و محمد را ز
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ده شده که يزش با زنانش ديد که محمد در حال آموشيجه گرفته مين نتينه ب ، چنيب با انتخاب گزين ترتيت، بداس
ب انتخاب ين ترتيبد» ؟  استکردهيزش ميمگر محمد در مال عام با زنان خود آم« ن پرسش را دارد يخود جای ا

 فراری را برای پرسش شونده نگذاشته هچ رايشدن محمد در دو حالت الف و ب است که هده يدی بر دينه تائيهرگز
  است ؟

  
مخرج )شود ج کدام پاک نمي هيچ)شود ب هر دو پاک مي)شود؟ الف آيا مخرج بول و غائط با سه سنگ پاک مي)۵

  .شود شود ولي مخرج غائط پاک مي مخرج بول پاک نمي)شود د شود ولي مخرج غائط پاک نمي بول پاک مي
  
د طرز ي نپردازد ، باگويي به دروغ ياد بگيرند از خرد خودبهره ببرند ومسلمان بجای آنکهچنانکه در باال ذکر شد * 

ن اعمال به بهشت خواهند رفت و نه با راست ياموزد انگاری مسلمانان با ايدن خود را بيی و پاک گردانيتن شو
ن است يم، چنيبينيرا م... ، جهاد ، ترور و هينها اعمالی همچون تقآن است که ازيی و براستی چنيکرداری و راست گو

  .نيه خرد انسانی راستياولی است و نه بر پاي ماک،اتيکه در اسالم اخالق
  
يک صاع ) مقدار آب مصرفي آن حضرت براي وضو و غسل به ترتيب کدام است؟ الف) ع(به فرموده امام صادق)۶

   يک مديک صاع ـ)يک مد ـ يک صاع د) يک مد ـ يک مد ج)ـ يک صاع ب
بگذار هوا خنک شود، بگذار هوا ) ابرد، ابرد مقصود کدام است؟ الف: فرمود رسول خدا در شدت گرما به موذن مي)۷

  الف و ب صحيح است) دور شو دور شو د) کن ج شتاب کن، شتاب)ب. خنک شود
  
نه های انتخابی يه گزن پرسش است که با توجه بي هم)از نظر آقايان( زين آميکی از پرسشهای توهيبه گمان من * 

ی محمد يم گويداريکند بگذار هوا خنک شود سپس نماز بپا مينه الف و ب رسول خدا به موذن گوشزد مياز جمله گز
د که ين بر می آينه ب چنين در گزيداده است تا هوای گرم ، همچنيح مينماز اول وقت را در هوای خنک ترج

ا نماز را سر سری يم و ياوريع بگو تا سر و ته آن را هم بي سرعنی اذان رايد شتاب کن يرسول به موذن می گو
کی از زنانش که در يد خود را زودتر به يد رسول بايم شاي به کار مان برس) شتاب کن ، شتاب کن(  زودترم تايبخوان

  !!م  مسلمانان اکتفا کرد و گفت اهللا اعل قولد بهين مواردی بايدر چن! رساندهيحرمسرا در انتظارش بوده م
  
  سواره)خوابيده د)نشسته ج)ايستاده ب) بخواند الف. . . . جبرئيل به پيامبر دستور داد که قرآن را در حالت ) ۸
  
نی را بر ضد خود صادر کرد امروزه در کشور خودمان شاهدش يگانه نوشت و فتوای خميآنچه سلمان رشدی ب* 

ع و اصول اسالم ين به تمسخر گرفتن شرايا ايانده شود آالتی خوحم ، براستی چه تفاوتی دارد که قرآن در چه يهست
  دن در خال ؟اعه آنرا باب نمودند همچون گام نهيان شيکه خود مال. ست ين

  آخر عمر سفيد شد در)جز چند مو بقيه سياه بود د)سفيد بود ج)سياه بود ب) الف) ص(موي سر رسول خدا)۹
  



روح القدس ـ روح )چند روح قرار داده است؟ الف) ص(رسول خدادخداوند متعال در ) ع( به فرموده امام صادق) ۱۰
الف ) روح القوه ـ روح الشهوه ـروح الخلوه د)ه ـ روح الحياه ج روح القدس ـ روح الشهو) االيمان ـ روح القوه ب

  .و ب صحيح است
  
ره و پا فشاری شده وجود گر بدان اشاينه های ديبرد اما آنچه در گزينه الف محمد جان سالم بدر ميبا انتخاب گز* 

ن زن يز و چندين کني زن عقدی ، چند۹ست ، باوجود يل نيدليدر وجود محمد است و ب  »روح الشهوة« روح ، 
ابد، و در واقع طراح سوال در ين روحی در محمد تجلی يد هم چني زن هبه شده ، با۴متی و از همه مهمتر وجود يغن
  !ني و نه توهت دست زدهيان واقعين مورد تنها به بيا

  جامه)سرتاسري د)عمامه ج)لنگ ب)هاي زير نيست؟ الف کفن ميت کداميک از گزينه)۱۱
  

  :در انتهای برگه سوال آمده است 
   ».توان انتظار برآورده شدن هدفهای بزرگ را داشتيا با گماردن انسانهای کوچک ، مينکه آيو در آخر ا « 

  
عنی محمد يک نفر ين جمله ای تمام اذهان را متوجه يست وجود چنکه تمام پرسشها در مورد شخص محمد ايهنگام

مت را داد ، ي غننیِيکرد بلکه به دزدی شکل دنه حکم فرما عانسانی که نه تنها عدالت و مساوات را در جام.سازديم
وز به زنان غه شرعی کرد ، نظام برده داری را قانونی ساخت و تجاي را با ص و هرزگی و فحشاتوجيهه يدروغ را با تق

  نتظر برآورده شدن اهداف بزرگ بود؟ متوانيا ميشان را مجاز دانست ، براستی آيگر انديد
ز ي چاشنی تمسخر ند منکر شدکهينبايان بود و البته زاننده خرد ، راهجويز نبود ، بلکه برانگين آمين پرسشها توهيا

   ؟همراه داشت
  
 


