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 انم نورهب 
 توجه:

 (یا یک فاتحه برای ایشان است )یک بوسه به روی ماه پدر و مادرهزینه استفاده از این اثر اول:

 .کشور مطرح شده4931این سواالت صرفا در مصاحبه عقیدتی سازمان ثبت اسناد و امالک دوم:

ا توسط کاربران سایت ایران استخدام ارایه شده و نگارنده مسئولیتی راجع به صحت سوال هسوم:

 آنان ندارد.

 نگارنده مسئول جواب ها نیست و پاسخ ها نظر شخصی نگارنده است و شاید صحیح نباشد.چهارم:

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

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

 سیاسی بخش اول:

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

 (چگونگی انتخاب رهبری؟1

 نتخابات،راهپیمایی ها و گوش به فرمان بودن ایشان(حمایت میکنی؟)شرکت در ا }ولی فقیه{(چطور از رهبر2

 بیانات اخیر رهبری؟(3

 (مهمترین رکن نظام چیست؟)والیت فقیه(4

 (نظرت در مورد والیت فقیه چیست؟5

 (والیت فقیه را توضیح بده؟6

 حکم حکومتی چیست؟(7

 تفاوت فقیه،مجتهد،مرجع تقلید و ولی فقیه را توضیح دهید؟(8
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ورت تفاوت حکم رهبر با مرجع تقلید به کدام گوش میدهیم؟)بین فتوا و حکم حکومتی جواب فرق (در ص9

 دارد(

 (دلیل عقلی و نقلی)حدیث و روایت و آیه(برای وجود رهبری؟11

 (امسال به چه نامی نام گذاری شده است؟11

 (اخبار روز چیست؟12

 (اخبار را از چه طریقی به دست می آوری؟13

 ،والیت فقیه و حاکمیت دین(مهوری اسالمیالب اسالمی چیست؟)استقالل آزادی جهای انق(دست آورد 14

 د استقالل و آزادی را حفظ کرد؟)همبستگی،پیروی از رهبر((چطور میشو15

 (کار مجلس خبرگان چیست؟16

 (نحوه انتخاب اعضای خبرگان رهبری؟17

 یزدی( ت ا...ی(رییس مجلس خبرگان کیست؟)آ18ِ

 (وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام؟19

 (مرجع حل اختالف مجلس و شورای نگهبان کجاست؟21

 (رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام کیست؟21

 (وظیفه شورای نگهبان قانون اساسی؟22

 جنتی است( )دبیر در حکم رییس بوده و آیت ا...(رییس یا دبیر شورای نگهبان کیست؟23

 (اعضای شورای نگهبان چگونه انتخاب میشوند؟24

 پیشنهاد میشوند؟ قوق دان شورای نگهبان توسط چه فرد یا نهادیاعضای ح(25

 خاب رییس قوه قضاییه؟(نحوه انت26

 چه اتفاقی در آن زمان افتاده؟قوه قضاییه چه زمانی است؟ هفته(27

 روز مبارزه با استکبار چه زمانی است و چه اتفاقی در آن زمان افتاده؟(28
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 (راهپیمایی شرکت میکنی؟29

 (چه راهپیمایی هایی شرکت میکنی؟31

 (چند بار در سال راهپیمایی شرکت میکنی؟31

 (مسیرهای راهپیمایی را بگو؟32

 دی چه روزی است؟9(33

 (روز بصیرت چه روزی است؟34

 (چه اتفاقی در این روز افتاده؟35

 (هفته وحدت چه زمانی است؟36

 (راهپیمایی روز قدس امسال چطور بود؟38

 انتخابات شرکت میکنی؟(39

 چیست؟و حوادث پس از آن  88نظرت راجع به انتخابات سال (41

 (ائمه جمعه را نام ببر؟41

 (چند نفر از مراجع تقلید را نام ببر؟42

 (ماهواره دارید؟43

 (اخبار ماهواره را نگاه میکنی؟44

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

 سواالت شخصی بخش دوم:

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

 شغل؟کن؟تحصیالت؟ (خودت را معرفی45

 (چرا تغییر رشته دادی؟46

 (معرفی اعضای خانواده؟تحصیالت و شغل ایشان؟47
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 (سفر خارجی رفته ای؟48

 کتاب هایی؟ نوع چهاهل مطالعه هستی؟(49

 (اهل سیگار و قلیون و دود هستی؟51

 اوقات فراقت چه میکنی؟(51

 وست چیست؟(مالک هایت برای انتخاب د52

 و شغل هایشان را بگو؟ ت(اسامی برخی دوستان53

 (برای آرامش چه میکنی؟)نماز،قرآن،دعا،مناجات(54

 (سابقه بسیج داری؟55

 (سابقه فرهنگی و ورزشی داری؟56

 بازداشت و درگیری چطور؟سابقه کیفری داری؟(57

 (شهید یا جانباز در خانواده دارید؟58

 همیشه مثل همین االن لباس میپوشی؟نوع پوشش ات چگونه است؟(59

میپوشی؟)حتما صادقانه بفرمایید چون از تحقیقات  }برای خانم ها مانتو{جین لباس آستین کوتاه و شلوار(61

 متوجه شده اند و فقط میخواهند راجع به پوشش در محل کار تذکر دهند(

 (نظرت راجع به حجاب و آرایش چیست؟61

 (قبال جایی شاغل بودی؟62

 (قبال جایی گزینش شدی؟63

 (مجردی؟64

 (سابقه جدایی و طالق نداشتی؟65

 (شیرینی خورده کسی نبودی؟66

 



5 
 

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

 مذهبی م:بخش سو

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

 دین و فروع اصول :مذهبی باب اول

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

 (اصول دین را نام ببرید؟67

 (فروع دین را نام ببرید؟68

 (فرق اصول و فروع دین چیست؟69

 (در اصول دین میتوان تقلید کرد؟71

 (هدایت تشریعی و تکوینی را توضیح دهید؟71

 (امر به معروف و نهی از منکر را توضیح دهید؟72

 (تولی و تبری را توضیح دهید؟73

 (خمس و زکات به چه چیز هایی تعلق میگیرد؟74

 راه های شناخت مرجع تقلید چیست؟(75

 (سرچشمه والیت از کجاست؟76

 چگونه انتخاب میشوند؟(چه کسانی نائب امام زمان هستند؟77

 دین مربوط میشود؟)توحید و نماز(اک نعبد و ایاک نستعین به کدام یک از اصول و فروع (ای78

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

 نماز :مذهبی باب دوم

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

 (شرایط وضو؟79
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 (شرایط آب و مکان وضو؟81

 (ترتیبات وضو به صورت عملی به چه شکل است؟81

 ت و چگونه گرفته میشود؟(وضو جبیره ای چیس82

 است و میتوان با آن نماز خواند؟ (کدام غسل بدل از وضو83

 (اوقات شرعی را بگو؟84

 (نمازهای واجب کدامند؟85

 (نمازهای یومیه چند رکعت است؟86

 (واجبات نماز کدامند؟87

 (ارکان نماز کدامند؟88

 ببرید؟)قنوت،سمع ا.. لمن حمده و ....( (چند مورد از مستحبات نماز را نام89

 (تفاوت واجبات و ارکان نماز در چیست؟91

 (تکبیره الحرام چه زمانی گفته میشود؟91

 (قیام متصل به رکوع چیست؟رکن است یا غیر رکن؟92

 (ذکر رکوع؟93

 به چه معناست؟سمع ا... لمن حمده چه زمانی گفته میشود؟(94

 ذکر تشهد؟(95

 (ذکر تسبیحات اربعه؟96

 (زمان خواندن تسبیحات اربعه؟97

 (تفاوت تسبیحات اربعه و تسبیحات حضرت زهرا)س(98

 فاوت ترتیب و مواالت چیست؟(تعریف و ت99

 (مبطالت نماز کدامند؟111
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 (فرق اذان و اقامه؟111

(اقتدا کردن در نماز جماعت چه زمان هایی امکان دارد؟)با توجه به تفواوت های رکعت اول و دوم با رکعت 112

 سوم و چهارم(

 (تجافی چیست؟113

(وقتی امام تشهد میخواند و ما تجافی میکنیم آیا میتوانیم ما هم با امام تشهد را بخوانیم؟)بله مستحب است 114

 د واجب است(و فقط آیت ا.. شبیری میگوی

 (آیا گوش دادن به خطبه های نماز جماعت واجب است؟در مورد نماز جمعه چطور؟115

 (تعقیبات نماز کدامند؟تو کدام را انجام میدهی؟)نافله(تسبیحات حضرت زهرا )س(،دعای فرج و...(116

 اگر در رکعت اول/دوم/سوم/چهارم به نماز جماعت برسیم چگونه به امام اقتدا میکنیم؟(117

 (اگر در رکعت دوم به نماز جماعت برسیم میتوانیم قنوت برویم؟118

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

 )مهم(نمازو شکیات فراموشات  :مذهبی باب سوم

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

 حکم فراموشی رکوع؟)ابطال نماز((119

 )خواندن سجده سهو(حکم فراموشی یک سجده؟(111

 (حکم فراموشی دو سجده؟)ابطال نماز چون دو سجده با هم رکن است(111

 چگونه خوانده میشود؟(سجده سهو چیست؟112

 ،تشهد را فراموش کنیم(موارد خواندن سجده سهو؟)سهوا در نماز حرف بزنیم،یک سجده را فراموش کنیم113

 و....(

ستیم یا دوم چه باید بکنیم؟)همین سوال در مورد در حین خواندن نماز اگر شک کنیم آیا رکعت اول ه(114

 شک بین رکعت دو و سه/سه و چهار/چهار و پنج/و رکعت دو و چهار مسلط باشید(

 (اگر شک کنیم که آیا رکوع/سجده/تشهد/سالم/تسبیحات اربعه و.... خواندیم یا نه چه باید بکنیم؟115
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 میشود؟(نماز احتیاط چیست؟در چه مواردی و چگونه خوانده 116

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

 سایر نمازها)نافله،غفیله،شب،عیدین،میت و جمعه( باب چهارم مذهبی:

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

 (نماز نافله صبح چند رکعت است و چه زمانی خوانده میشود؟117

 توضیح دهید؟ 116(نماز غفیله و شب را بر اساس سوال 118

 (نماز آیات چیست؟در چه مواردی خوانده میشود؟119

 (نماز آیات چطور خوانده میشود؟چند رکوع دارد؟121

 ند؟(نماز فطر و قربان چه زمان و چطور خوانده میشو121

 (خطبه های نماز عیدین چه زمان خوانده میشود؟122

 نماز میت چگونه خوانده میشود؟واجب است؟(123

 نماز جمعه شرکت میکنی؟(124

 ار در سال در نماز جمعه شرکت میکنی؟(چند ب125

 (نماز جمعه چند خطبه دارد؟در چه موضوعی خطبه خوانده میشود؟126

 به خطبه های نماز جمعه واجب است؟(آیا گوش دادن 127

 (نماز جمعه چند رکعت است؟چند قنوت دارد و چگونه خوانئه میشود؟128

 دل از کدام نماز یومیه است؟نماز جمعه ب(129

 (آیا خواندن نماز ظهر و عصر بعد از نماز جمعه واجب است؟131

نفر 5(تفاوت نماز فرادا،جماعن و جمعه چیست؟)در جماعت حداقل دو نفر اما در نماز جمعه با امام باید 131

 باشند(

 نماز جمعه چند وقت یک بار میروی؟(132
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 محله اتان؟ (نام مسجد و امام جماعت مسجد133

 بهترین راه ارتباط با خدا چیست؟(134

 (آثار نماز در زندگی شما؟135

 (نظرت در مورد نماز؟136

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

 ،روزه و کفاره،تیممغسل باب پنجم مذهبی:

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

 یم بندی کرد(حاظ وجوب و استحباب و از لحاظ شکل غسل کردن میشه تقسانواع غسل را نام ببرید)از ل(137

 (به چه شکل میشود غسل کرد؟)ترتیبی و ارتماسی(138

 (کدام غسل بدل از وضو است؟139

 اگر روزه باشیم میتوانیم غسل ارتماسی کنیم؟چرا؟(141

 چه زمان هایی تیمم میکنیم؟(تیمم چیست؟141

 چگونه تیمم میکنیم؟(142

 (با چه چیزهایی میتوان تیمم کرد؟143

 دل از وضو با تیمم بدل از غسل چه تفاوت هایی دارد؟(تیمم ب144

 تر مانع تیمم است؟(آیا وجود انگش145

 میتونی روزه هات رو کامل بگیری؟روزه میگیری؟(146

 مبطالت روزه چیست؟)تهوع عمدی،خوردن و آشامیدن،سِرُم،فرو رفتن سر در آب،جماع و.....((147

 ا و کفاره روزه چگونه است؟(قض148

 (کفاره خوردن عمدی روزه چیست؟149

 (کفاره جمع چیست؟151
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 کیلومتر( 2225حد مسافت شرعی برای مسافر چقدر است؟)(151

 (روزه مسافر قبل و بعد از اذان ظهر چگونه است؟152

 میزان کفاره؟(153

 فطریه؟میزان (154

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

 مراسم های مذهبی باب ششم مذهبی:

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

صفر،نماز عیدین 28کنی؟)شب قدر،دهه محرم،اربعین،نیمه شعبان،در کدام مراسم های مذهبی شرکت می(155

 و...(

 چه اتفاقاتی در این شب ها افتاده؟شب قدر چه زمانی است؟(156

 اعمال شب قدر چیست؟)غسل،نماز مخصوص،خواندن یک ماه نماز قضا،جوشن کبیر،قرآن به سر گذاشتن((157

 (شب قدر کجا میروی؟کدام اعمالش را انجام میدهی؟158

 (فلسفه قرآن سر گذاشتن چیست؟159

 اول شوال چه روزی است؟)عید فطر((161

 (محرم کجا میروی؟161

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

 و روایات ادعیه آسمانی، قرآنی آیات ی:باب هفتم مذهب

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

 مفاتیح الجنان چه کتابی است؟(162

 (صحیفه سجادیه چه کتابی است؟163

 (کدام دعا ها را شرکت میکنی؟164
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 ؟چه زمانی خوانده میشوددعای جوشن کبیر/ندبه/کمیل/توسل/زیارت عاشورا (165

انوس م بسته به اینکه بگویید با کدام یکاحتماال /کمیل و.... را بخوان؟)دعای جوشن کبیر/ندبه فراز تکراری(166

 هستید(

 ستید(مانوس ه بسته به اینکه بگویید با کدام یکاحتماال )بخشی از دعای جوشن کبیر،ندبه و.... را بخوان؟(167

به کدام یک از فروع دین اشاره دارد؟)زیارت عاشورا ، قسمتی از کدام دعاست؟ انی سلم لمن سالمکم(()) (168

 تولی و تبری(

 (الهی و ربی من لی غیرک برای کدام دعاست؟169

 توضیح دهید.حدیث ثقلین در چه مورد است؟(171

 توضیح دهید.(حدیث کساء در چه مورد است؟181

 آیه تطهیر چیست؟متن عربی و فرسی اش را بگو.(181

 (آیه والیت چیست؟موضوع و محتوای آن را شرح بده.182

 (شان نزول سوره نساء؟183

 (کدام سوره قرآن دال بر والیت دارد؟184

 (کدام سوره قرآن به حجاب اشاره دارد؟185

 (آیت الکرسی را بخوان؟186

 ه عنکبوت چیست؟(کوضوع سور187

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

 باب هشتم مذهبی: متفرقه

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

 واقعه غدیر خم چه زمان و چه اتفاقی در آن افتاده؟(188

 رجب چه روزی است؟27(189

 برستان بقیع دفن هستند؟(کدام ائمه)ع( در ق191
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 (حکم زدن ریش با تیغ چیست؟همیشه محاسن داری؟191

 (نجاسات و طهارات را نام ببرید؟192

 (حجت ابن الحسن)ع(کیست؟193

 (ام البنین کیست؟194

 (قرآن میخوانی؟195

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

 بخش چهارم: اطالعات در مورد سازمان ثبت

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

 (در مورد سازمان ثبت و وظایف اش توضیح بده؟196

 (سازمان ثبت زیر نظر کدام قوه است؟197

 (وظایف کارمند را نام ببرید؟198

 (رفتار یک کارمند باید چطور باشد؟199

 (صلوات بر نبی خدا)ص( و خاندان پاک و مطهر ایشان.022

 تمام/


