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               به نام خدا

 توضیحات کلی : 
این فایل شامل سواالت احکام و عقیدتی سیاسی است که برای مصاحبه مرحله گزینش آزمونهای   ✓

 استخدامی مفید می باشد. 
ل روز می باشد باید توسط داوطلبان متناسب با زمان مصاحبه به روز  بوط به مسای سواالتی که مر  ✓

 رسانی شود. 
االت قابل پرسش می باشند و از ذکر سواالتی که ممکن است به ندرت  این سواالت مهمترین سو  ✓

 پرسیده شود خودداری شده است . 
 نماز های یومیه رو بگو و هر کدام چند رکعت است؟                                                              -1

 رکعت 2 صبح 
 رکعت 4 ظهر  
 رکعت 4 عصر
 رکعت 3 ب مغر 

 رکعت 4 عشا 
 

 عشا-غربم-کدامیک از نماز های یومیه باید با صدای بلند خوانده شود؟ صبح -2
کنید و بلد    تشهد رو بگو؟سالم رو بگو؟تسبیحات اربعه رو بگو؟ پاسخ واضح هست و باید حفظ -3

 باشید. 
 ته اقوم و اقعد گیم؟ به حول اهلل وقودر هنگام نماز خواندن وقتی از زمین بلند میشیم چی می -4
ذکر مستحبی که در نماز بعد از خواندن توحید و معموال قبل از قنوت گفته میشه چیه؟ کذلک  -5

 اهلل ربی 
بعد از بلند شدن از رکوع کدام کار را انجام میدهیم؟ و ذکر بلند شدن از رکوع چیه؟ قیام می کنیم   -6

 )ایستادن( سمع اهلل لمن حمده 
وریم کدامند ؟)به جدول دقت کنید( اگر در حین نماز تشهد را  مواردی که باید سجده سهو بجا آ -7

 فراموش کنیم باید چکار کنیم؟ باید دو سجده سهو بجا آوریم . 
 موارد واجب شدن سجده سهو
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 هنگامی که در بین نماز سهوا حرف بزنیم 
 عترک  5رکعتی بعد از سجده دوم شک کند که چهار رکعت خوانده است یا  4هنگامی که در نماز 

 در جایی که نباید در نماز سالم دهد مثال در رکعت اول سهوا سالم بدهد 
 هنگامی که یک سجده را فراموش کنیم 

 آنجا که تشهد را فراموش کند
 

ده سهو رو بگو؟ بعد از سالم نماز فورا نیت سجده سهو می کنیم و پیشانی را  نحوه خواندن سج -8
هلل السالم علیک ایها  میگوییم . )) بسم اهلل و بابر چیزی که بر آن سجده می کنیم میگذاریم و  

انبی و رحمه اهلل و برکاته (( بعد از آن می نشینیم و یکبار دیگر به ترتیب قبلی به سجده می رویم  
 و می نشینیم و تشهد و سالم را می خوانیم . 

 رکن و غیر رکن در نماز چیا هستن ؟ فرقشون چیه؟   -9
 سجده دو  –رکوع  –قیام  –حرام االتکبیره  –نیت  رکن نماز  

 مواالت   –ترتیب  –سالم  –تشهد  – ذکر  –ءت قرا  غیر رکن نماز 
غیر   و  رکن  تفاوت 

 رکن در نماز  
 چه عمدا و چه سهوا نماز باطل است. رکن اگر کم و زیاد شود 

 اما غیر رکن اگر کم و زیاد شود و سهوا باشد نماز صحیح است . 
 

 نماز چند تا است؟ شکیات باطل و صحیح و شکیاتی که نباید اعتنا کرد . شکیات -10
  8شکیات باطل کننده نماز : تعداد  ✓
 9صحیح نماز : تعداد  شکیات ✓
  6شکیاتی که نباید اعتنا کرد : تعداد  ✓

 

 مبطالت نماز چه چیز هایی هستند؟  -11
از چیز هایی که باید در حال نماز رعایت شود مانند پوشش واجب یا غصبی  از بین رفتن یکی   ✓

 نبودن مکان  
 شدن وضو باطل ✓
 پشت به قبله نماز خواندن   ✓
 حرف زدن  ✓
 نجام میدهند . دست بسته نماز خواندن آنگونه که بعضی فرقه های اسالمی ا ✓
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 آمین گفتن بعد از حمد ✓
 خندیدن ✓
 گریه کردن  ✓
 ز مانند کف زدن و به هوا پریدنبه هم خوردن صورت نما ✓
 خوردن و آشامیدن ✓
 رکعتی .  3رکعتی و 2شک هایی که نماز را باطل می کند مانند شک در نماز های  ✓
 کم و زیاد مردن ارکان نماز مانند کم و زیاد کردن رکوع ✓

زمانی که در هنگام تهیه    -2تهیه آب ممکن نباشد    -1در چه شرایطی باید تیمم کنیم ؟   -12
س از خطری مانند دزد و جانور وحشی وجود داشته باشد یا نداشتن وسیله ای برای حمل  آب تر 

بدن شخص را به خطر بیندازد یا باعث طوالنی شدن دوره  اگر استفاده از آب سالمت    -3آب  
هرگاه بترسد با استفاده آب برای وضو جان خود یا خانواده اش یا کسانی که    -4درمان شود .  
کسی که بدن یا لباسش نجس است و مقدار آب کم   -5هستند به خطر می افتد .مربوط به او  

اگر ظرفی که آب در آن    -6اس و بدنش را آب بکشد و با تیمم نماز بخواند  باشد باید با آن لب
زمانی که وقت کم است و اگر وضو بگیرد نماز    -7است غصبی باشد و ظرف دیگری نداشته باشد  

 ی شود . در وقت خودش خوانده نم
کف دو دست با هم بر چیزهایی که  زدن    -1؟  نحوه صحیح تیمم به چه صورت است   -13

کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن ُ از جایی    -2تیمم بر آن صحیح است  
کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست    -3که موی سر می روید تا ابروها و باالی بینی  

کشیدن کف دست راست به تمام پشت   - 4تمام پشت دست مسح شود  راست به طوری که  
 دست چپ به طوری که تمام پشت دست مسح شود . 

گل پخته   - 5سنگ    -4کلوخ    -3ریگ    -2خاک    -1چیز هایی صحیح است ؟  تیمم بر چه   -14
 مانند آجر )البته اگر پاک باشد( 

خارج    -3غاءط )مدفوع کردن(    -2بول )ادرار کردن(    -1ند؟  ک چه چیز وضو را باطل می   -15
چیز هایی که عقل  -5ی که بواسطه آن چشم نبیند و گوش نشنودخواب   -4ط  کردن باد معده از غاء

  - 7استحاضه زنان )خونریزی های زنانه(    -6را از بین می برد مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی  
 کرد مانند جنابت   کاری که برای ان باید غسل

 ت قضا شده ؟ شخصی هست ) فقط افراطی جواب ندهید( تا حاال نماز -16
 رکوع واجب دارد ؟ نماز آیات   10کدام نماز  -17
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خسوف )    -2)خورشید گرفتگی(  کسوف    -1نماز آیات در چه مواقعی خوانده می شود؟   -18
 ر عادی باشد  باد های سیاه و سرخ که غی  -6طوفان  -5سیل   -4زلزله  -3ماه گرفتگی ( 

 رکعت   2 –ست یا مستحب ؟ چن رکعت است ؟ واجب نماز آیات واجب ا -19
نماز جمعه واجب است یا مستجب؟ چند رکعت است؟ چند خطبه دارد؟ خطبه ها قبل   -20

  2  –رکعت    2  –از نماز است یا بعد از نماز ؟ کدام سوره در نماز جمعه خوانده می شود؟ واجب  
معه در رکعت اول و سوره منافقون  ج سوره    – ها قبل از نماز است و واجب هستند  خطبه    – خطبه  

 در رکعت دوم
 کدام نماز وضو نمی خواهد ؟ نماز میت   -21
را شک -22 نمازش  بایستی  بعد  به  آنجا  از  که مسافر  است  ترخص چیه؟ مسافتی  سته حد 

 یا دیوار های آن دیده نشود .  بخواند و شرط ان این است ک اذان شهر را نشنود
سته )فقط چهار رکعتی را دو رکعتی می خوانیم و  نماز مسافر چطور خواند می شود؟ شک -23

 باقی همان هست(
مسافت شرعی برای نماز مسافر چند فرسخ است ؟با توجه به فتوای جدید حضرت ایت  -24

 کیلومتر .  41اهلل خامنه ای هشت فرسخ و معادل 
 عشا   – عصر  –کدامیک از نماز های یومیه شکسته خوانده میشه؟ ظهر  -25
ءت  قرا  - 6دو سجده    -5رکوع   -4قیام    -3تکبیره االحرام    -2نیت    -1د؟  واجبات نماز کدامن -26

 پی بودن اجزای نماز (مواالت )پی در   -11ترتیب  -10الم س -9تشهد  -8ذکر  -7
 2برای نماز جماعت چند نفر نیاز است؟ نماز جماعت واجب است یا مستحب؟ حداقل   -27

 جماعت مستحب است . نماز  –نفر )یک نفر امام و یک نفر ماموم ( 
 نفر   5عه حداقل چند نفر نیاز است ؟ برای نماز جم -28
نماز استخاره چیه؟ یعنی نمازی که برای طلب خیر و خوبی خواستن از خدا خوانده می  -29

 شود و بیشتر برای زمانیتوصیه شده شده است که نمیدانیم کار درست کدام است.
 ء ام دیگر نماز باران چیست؟ استسقان -30
 2نماز تحیت مسجد چیست؟ کسی که به مسجد وارد می شود بهتر است که یک نماز   -31

 رکعتی برای تحیت مسجد بخواند  تحیت یعنی سالم کردن 
  –میت  نماز    –طواف کعبه  نماز    –آیات  نماز    –نماز های واجب رو بگو؟ نماز های یومیه   -32

به واسطه نذر و قسم و عد واجب می    کهنمازی    – قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است  نماز  
 شود . 



 

5 
 

مسجد  نماز    – جعفر طیار  نماز    –شب  نماز    – نماز های نافله    نماز های مستحب رو بگو؟ -33
 حل مشکالت مادی برای زیاد شدن رزق نماز  –معصوم  14نماز  –جمکران 

دو رکعت عید قربان )  نماز    –رکعت و مستحب(    2نماز های عید کدامند؟  نماز عید فطر ) -34
 در زمان ظهور امام زمان واجب میشوند .البته  –و مستحب ( 

بستن بر  دروغ   –آمیزش جنسی -چه چیزهایی روزه رو باطل میکنه؟ خوردن و آشامیدن  -35
ماندن بر جنابت حیض نفاس تا  باقی   –ظ به حلق غبار غلیرساندن  –خدا و رسول خدا و امامان  

بردن  فرو    –کردن استفراغ   – با مایعات اماله  – رج کردن منی ( به معنی خااستمناء)  – اذان صبح 
 سر در آب

کسی که  روزه    – یوم الشک  روزه    –روزه های حرام کدامند ؟ روزه عید فطر و عید قربان   -36
روز را به هم    2وصال )یعنی روزه  روزه    –سکوت  روزه    –یقین دارد برایش ضرر دارد و روزه بگیرد  

تشریق برای کسانی که در سرزمین  ایام  روزه    –مسافر  روزه    –د(  اینکه افطار کنپیوند دهد بدون  
 منا هستند .

روزه   –قضای پدر و یا مادر روزه  –قضا روزه   –ب کدامند؟ روزه ماه رمضان روزه های واج -37
 کفاره افطار عمدی روزه واجب -کفاره نذر و عهد و قسمروزه   –سومین روز اعتکاف 

راغ کردن غیر عمدا که روزه را باطل نمی کند اما اگه عمدا  مد چیه؟ یعنی استفقی غیر ع  -38
 ید قضای آن را بگیرد . استفراغ کند روزه باطل است و با

 ) مانند غسل روز جمعه(مستحب  –نواع غسل رو بگو؟ واجب  ا -39
میت غسل    –پس از مس میت  غسل    –غسل های واجب رو بگو ؟ غسل پس ازجنابت   -40

پس از قطع  غسل    – پس از پایان عادت ماهیانه  غسل    –در هنگام نذر و عهد و قسم  غسل    –
 در اثنای خونریزی های زنانه)استحاضه(غسل   –شدن خون زایمان 

 تا 5است؟ ن چند تا احکام دی -41
 ی که باید انجام داد و ترک آن گناه دارد ) مانند نماز خواندن و روزه گرفتن( واجب : کار  ✓
 ی که نباید انجام داد و انجام آن گناه دارد ) مانند دروغ گفتن( کار حرام:  ✓
 مستحب: کاری که انجام دادن آن بهتر است و ثواب دارد ) مانند مسواک زدن(  ✓
 مکروه: کاری که انجام ندادن آن بهتر است و ترک آن ثواب دارد )مانند فوت کردن به غذا(  ✓

 ثواب دارد نه گناه ) مانند راه رفتن(کاری که انجام دادن و انجام ندادن آن نه مباح :  ✓
اصول دین رو بگو ؟ توحید ) به معنی یگانگی خداوند متعال( معاد )اعتقاد به روز قیامت(   -42

حمد )ص( و دیگر پیامبران است( عدل ) به معنای عدالت نبوت ) به معنای پیامبری حضرت م
 هستند(و سایر امامان منصوب خداوند متعال خداوند( امامت) به معنای این است که پیامبر 
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به معروف و نهی از امر    –جهاد    –حج    –زکات    –خمس    –روزه    –فروع دین رو بگو؟ نماز   -43
 )دشمنی با دشمنان خدا( تبری  –) دوستی با دوستان خدا( تولی  –منکر 

که در  مجتهد یعنی کسی  مجتهد به کی میگن؟ شرایط مجتهد جامع شرایط کدامند ؟   -44
از منابع معتبر فقهی ) قران   را   – عقل    –سنت    –علم فقه توانایی استنباط احکام شرعی فرعی 

حالل   –امامی    12شیعه    –عادل    –بالغ    –(داشته باشد . شرایط مجتهد جامع شرایط: عاقل  اجماع
 –و مشکالت جامع  از زمان و مسایل  آگاهی    – و پرهیزگاری  تقوا    –اعلم    – مرد    – زنده    – زاده  

 مطلق اجتهاد 
 تقلید در چه مواردی جایز است ؟ در فروع دین   -45
اگر اندازه حرام روشن ق میگیره؟ مال حالل آمیخته به حرام  خمس به چه چیز هایی تعل -46

 – که در جنگ با کافران متجاوز به دست می آید  ثروتهایی    –نباشد و مالک هم معلوم نباشد  
  –ها و دفینه هایی که از دل زمین بیرون می آورند  گنج    –ه و آهن و غیره  های طال و نقر معدن  
های کسب درآمد انسان در طول سال از داد  سود    –غواصان از ژرفایی دریا بیرون می آورند  آنچه  

 و ستد و کشاورزی و دامداری و صنعت ... 
شتر    –نقره    –طال    – کشمش    –خرما    –جو    – ؟ گندم  زکات به چه چیز هایی تعلق میگیره -47

 گوسفند    –گاو  –
 ایت الکرسی در کدوم سوره قران هست ؟ سوره بقره  -48
 ایت الکرسی رو بخون ؟ لطفا حفظ شود  -49
 اسم مادر امام زمان چیه؟ نرجس -50
 دعای فرج رو بخون ؟ الهی عظم البال و برح الخفا ...... -51
 ....... دعای سالمتی امام زمان رو بخون ؟ اللهم کن لولیک الحجه . -52
فاطمه زهرا  حضرت    –(  چهارده معصوم به چه کسانی گفته می شود ؟ حضرت محمد )ص -53

 معصومدوازده  –)س( 
 امام سجاد  -4مام حسین  ا  -3امام حسن    -2  علیامام    –  1اسامی دوازده امام رو بگو ؟   -54

امام    -10امام جواد    -9  امام رضا  -8مام موسی کاظم  ا  -7جعفر صادق  امام    –  6امام محمد باقر    -5
 امام مهدی    )اسامی امامانی که نام علی دارند پرنگ شده(  -12امام حسن عسکری  -11 هادی 

حضرت فاطمه    -حضرت علی )ع(-حضرت محمد )ص(    پنج تن ال عبا چه کسانی هستند؟ -55
 م حسین )ع(اما –حسن )ع( امام  –)س( 

اس -56 و  هستند  کسانی  چه  الوالعزم  کتاب پیامبران  )صحف(    م  نوح  بگو؟  رو  هاشون 
 ابراهیم)صحیفه( موسی )تورات( عیسی ) انجیل( محمد )قرآن(
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( سوره سجده  19  ( سوره علق )آیه62کدام سوره ها سجده واجب دارند؟ سوره نجم )آیه   -57
 ( 37( سوره فضیلت )آیه 15)آیه 

 . الغوث الغوث در کدام دعا خوانده میشود ؟ دعای جوش کبیر در شب های قدر   -58
 و سومبیست  –م و یکبیست  – نوزدهم  قدر چندم ماه رمضان هستند؟های شب  -59
 سوره قدر رو بخون؟ انا انزلنه فی لیله القدر ......  -60
 بند است .  100در شب قدر چه دعایی خوانده می شود ؟ جوشن کبیر که شامل  -61
 محرم  –الحجه ذی  – القعده ذی  –بگو؟ رجب  ماه های حرام رو -62
بار ( سبحان    33بار ( الحمدهلل )  34حضرت فاطمه زهرا رو بگو ؟ اهلل اکبر )    تسبیحات -63

 بار (  33اهلل )
عصمت یعنی چه؟ یعنی مصون ماندن و دوری از هر گونه پلیدی و گناه که ویژگی عصمت   -64

 وجود داشت .معصوم  14فقط در 
یا از راه سرقت یا اینجور    ظالم یعنی چه؟ یعنی باز گرداندن اموالی که به ستم یا ناحق رد م -65

باشد باید برگردانیم و اگر صاحب آن مجهول  ص  موارد کسب کردیم و چنانچه صاحب آن مشخ
باشد یا برگرداندن آن غیر ممکن باشد در این صورت با اجازه مجتهد جامع الشرایط بایستی به  

پرداخت کنیم تا به مصرف  فقرا داده شود و اگر آن مال تلف شده باشد باید بهای ان را به مجتهد  
 فقرا برساند . 

 حکم زدن ریش با تیغ چیه؟ حرام است .  -66
آخرین حجی که پیامبر رفت چه واقعه ای رخ داد؟ اعالم جانشینی حضرت علی در غدیر   -67

 خم 
ام ابیها لقب چه کسی بود و چرا ؟ حضرت فاطمه )س( دختر پیامبر چونکه با پدرش  -68

 حضرت محمد رفتاری مثل مادر داشت . 
سنت احیای    –به معروف و نهی از منکر  امر    –اهداف قیام کربال چی بود؟ اصالح امت   -69

عدالت  اجرای    –تشکیل حکومت اسالمی  مبارزه با جهل    -از حق و مبارزه با باطلحمایت    –پیامبر  
 چهره منافقان افشای  –

جعفر  امام    –سجاد  امام    – محمد باقر  امام    –امامان بقیع رو بگو؟ امام حسن مجتبی   -70
   صادق

؟   -71 ابوالفضل دارد  با حضرت  ابوالفضل حضرت علی اصغر چه نسبتی  زاده حضرت  برادر 
 است . 
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به چه کسانی اصحاب کسا می گویند ؟ به اهل بیت پیامبر اصحاب کسا میگویند . ایه  -72
 سوره احزاب به پاکی اهل بیت اشاره می کند .  33

کلمه   77701 –ایه  6236 -جزء 30 –حزب  120 –سوره  114اطالعات در مورد قرآن ؟  -73
  – آخر ناس  سوره    –اول حمد یا فاتحه  سوره    – ترین سوره کوثر  کوتاه    –ترین سوره بقره  لند  ب  –

معروف به احسن القصص = سوره  سوره    –قرآن سوره الرحمن  عروس    – قرآن سوره یاسین  قلب  
ای که دو بسم اهلل دارد سوره نمل هست  سوره    –بدون بسم اهلل سوره توبه هست  سوره    – یوسف  

 بار در قرآن آمده است .  70قرآن کلمه   –هلل داریم بسم ا 114 –
میدونی فدک چی بوده ؟ قطعه زمین اهدایی از سوی پیامبر به دخترش حضرت فاطمه   -74

 صب شده بود . زهرا بود که در دوران ابوبکر غ
 ؟ حرام  کمش چیهاستفاده از طال برای اقایان ح -75
ابوحمزه ثمالی کیست؟ از یاران امام سجاد بود و در نزد چهار امام شاگردی کرد ) امام  -76

 موسی کاظم (امام  –صادق امام   –باقر امام   –سجاد 
 امام حسن که در عاشورا شهید شد . حضرت قاسم کیه ؟ فرزند  -77

.......................................................... .......................................................................... 

 پیشنهاد ما به شما : 

 / pack-http://iranmosahebe.ir/product/golden     خدامیدوره ویژه مصاحبه است  

 این پکیج شامل چه مواردی هست؟ 

 دقیقه فایل صوتی  150بیش از  -1

 گلچین سواالت پرتکرار مصاحبه های استخدامی و شغلی در کلیه سازمانها  -2

م  -3 جلسه  از  قبل  کلیدی  و  ریز    مصاحبه   جلسه  از  بعد  و  مصاحبه  جلسه  حین   –صاحبه  نکات 
 استخدامی 

 تجربیات دهها مصاحبه استخدامی دوستانی که سالهای قبل پذیرفته شدن -4

 پشت پرده سواالت مصاحبه استخدامی و نحوه پاسخگویی کامل به هر سوال با ذکر دلیل  -5

http://iranmosahebe.ir/product/golden-pack/
http://iranmosahebe.ir/product/golden-pack/
http://iranmosahebe.ir/product/golden-pack/
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رقیباتون جلو میندازه و ضامن    -6 از  و گردن  رو یک سر  آنها شما  رعایت کردن  که  کلیدی  نکات 
 موفقیت شماست 

 این پکیج مناسب چه کسانی هست؟ 

کنند و هر چه سریع تر به شغل  کسانی که دوست دارند مصاحبه استخدامی را یکبار تجربه  ✓
 مورد عالقه شان برسند. 

کسانی که این مصاحبه آخرین فرصتشان است و به خاطر محدودیت سنی در آزمون های   ✓
 بعدی نمی توانند شرکت کنند .

 کسانی که یکسال تالش کرده اند و می خواهند مزد زحمات یکساله خود را بگیرند .  ✓
 در سازمان مورد عالقه شان استخدام شوند .کسانی که دوست دارند همین امسال  ✓

 

 


