
 

 

 

1397پاسخنامه احتمالی ارسالی کاربران برای آزمون استخدامی فراگیر پنجم سال   

(1397)مشترک با آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال   

 

ان می باشد.این فایل مربوط به پاسخ نامه احتمالی ارسال شده توسط کاربر  

 پاسخ نامه کارشناسان سایت ایران استخدام به زودی منتشر خواهد شد.

 

 پاسخ نامه احتمالی درس معارف اسالمی

)500C( کد دفترچه 
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1397پاسخنامه احتمالی ارسالی کاربران برای آزمون استخدامی فراگیر پنجم سال   

 

 (1پاسخنامه احتمالی کاربران سایت ایران استخدام)شماره 

 یسبحانکی شهی. اند۳ نهیگز .۴۳

 یسبحانکی شهی. اند۴ نهیگز. ۴۴

 رستانیدب یزندگو نی. د۳ نهی. گز۴۵

 رستانیدب یزندگونی. د۲ نهی. گز۴۶

 یسبحان کی شهی. اند ۱ نهیگز .۴۷

 رستانیدب یزندگو نی. د۳ نهی. گز۴۸

 رستانیدب یزندگونی. د۱ نهیگز .۴۹

 یسبحان کی شهی. اند۲ نهیگز .۵۰

 رستانیدب یزندگو نی. د۴ نهیگز .۵۱

 

 (2پاسخنامه احتمالی کاربران سایت ایران استخدام)شماره 

 یو زندگ نید

 یعرفان شهود -۳۹

 یخدا شناس یمقدمه  یخودشناس -۴۲

 ذات فعل -۴۳

 تیربوب یذات-۴۴

 یاله نیفرام یظاهر تیوال -۴۵

 کل کار رو به خدا واگذار کردن یو جوان ینوجوان -۴۹

 نماز -۵۰

 

 (3پاسخنامه احتمالی کاربران سایت ایران استخدام)شماره 

 عرفان-۳۹

 شک دارم ۲زدم -۴۰

 ۱ نهیگز-۴۱

 کیو دو شک داشتم زدم  کی نیب-۴۲

 نزدم-۴۳

 تیو ربوب یذات-۴۴

 ۳زدم -۴۵

 ۲زدم -۴۶

 ۱زدم -۴۷

 ۳زدم -۴۸

 ۱زدم -۴۹

۵۰- ۲ 

 ۲زدم -۵۱
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 (4پاسخنامه احتمالی کاربران سایت ایران استخدام)شماره 

 استخدام رانیا لیطبق فا جواب معارف با منبع

 pdf ۱۸ص  یاهلل سبحان تیا شهیاند -یشهود عرفان -۳۹

 ۲۴ص یاهلل سبحان تیا شهیاند-بر معرفت است و بدون معرفت اجر ندارد یمبتن مانیا -۴۰

 ۱۳ص یاهلل سبحان تیا شهیاند-است یمقدمه جهان شناس یخودشناس-۴۱

 ۳۶ص یاهلل سبحان تیا شهیاند-انفسهم یاالفاق وف یف اتنایا همیسنر-۴۲

 ۵۲ص یاهلل سبحان تیا شهیاند-ذات-فعل-۴۳

 یبه کارشناس یکاردان فیو کتاب تست مدرسان شر ۴۷ص یاهلل سبحان تیا شهیاند-تیربوب-یذات-۴۴

 امده است( یو زندگ نی)فکر کنم در د -یو قرب اله یبندگ-یمعنو تیوال-۴۵

 ۱۳۱ص یاهلل سبحان تیا شهیاند-دهدیقرار م نیدر زم نیانان را جانش-۴۶

 ۶۹ص یاهلل سبحان تیا شهیاند-عدم شناخت جامع و کامل-۴۷

 هیلم اوت کتاب یتنیل ای-۴۸

 یو جوان ینوجوان-کند یامورش را به خدا واگذار م فیعمل به وظا نیدر ع -۴۹

 ۸۲ص یاهلل سبحان تیا شهندی-دارند پا بر رو نماز تا-۵۰

 (اتبالنی االعمال) –از منکر  یخالص در انجام امر به معروف و نه تین-۵۱

 

 (5پاسخنامه احتمالی کاربران سایت ایران استخدام)شماره 

 ۴۲ واب سوالج

 فرماید: یکند. چنان چه در آیات م یبه عبودیت دعوت مخدا از یک سو انسان را 

 « ۱خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاالِنْسَ إِلَّا لیَعْبُدُونِ؛  مَا

 این که عبادتم کنند یمن جنّ و انس را نیافریدم جز برا. »

 یکه در توانای یدیگر عبادت، مستلزم معرفت و شناخت به معبود است. البته تا اندازه ا یسو از

 ندارد؛ یباشد؛ زیرا عبادت، بدون شناخت به معبود ارزش انسان

 درس نهم رستانیدب ینید


