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 به مثابه ویروسی است که از درون توش و توان و انگیزه فرد برای نماز را به تحلیل برده و اگر معالجه نشود-1

 التزام به نماز در او از بین می رود؟

 شناخت و عدم آگاهی (کاهش4(ترغیب و ترهیب   3(شبهات   2(افت بینش   1

 

 کدامیک از موارد زیر از مهمترین آثار و برکات نماز می باشد؟-2

 (باز داشتن از گناهان و جرایم فردی و اجتماعی1

 (گرایش دادن به امور پسندیده و در عین حال کسب لذت و نشاط روحانی2

 (منبع آرامش و قدرت و شجاعت3

 (همه موارد4

 

 ارکان آموزش و درونی کردن در دوره دوم کودکی نمی باشد؟کدام یک از موارد زیر از -3

 (آموزش اقامه نماز، احکام، آداب و فلسفه نماز2(پی ریزی بنیان های اعتقادی و آموزه های دینی   1

 (تحکیم و تعمیق بنیان های اعتقادی4(نظارت و مراقبت تذکر و تصحیح اشتباهات          3

 

 د؟گذارموانع را یکی پس از دیگری پشت سر میسیر صحیح به حرکت در می آید و با .... است که تربیت در م -4

 (آموزش نماز4(تنبیه    3(ترهیب    2(تشویق    1

 

 بهترین راه نمادینه کردن نماز و عبادت در دومین مرحله کودکی این گزینه است؟-5

 ایجاد جلوه ای زیبا و همچنین آسان از نماز در ذهن فرزندان (1

 مستمر بودن نماز توسط فرزندان تکرار و (2

 ارائه الگوهای مثبت به طور مدام (3

 همه موارد  (4
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 یکی از شیوه های شناخت و عمل به ویژه در کودکان این مورد محسوب می شود.-6

 (همه موارد4(رشد و کسب تجربه   3(تقلید و الگو گیری   2م   ی(آموزش و تعل1

 

 آموزش نماز کدام فرد یا گروهی را در درجه اول مسئول دانسته اسالم در هدایت فرزندان به سوی نماز و-7

 ؟است

 (رسانه های جمعی و فضای مجازی4(اجتماع و گروه همساالن  3(والدین در قالب خانواده  2(مدرسه و معلمان  1

 

ز ا داوندو چنان روزه بگیرید که مانند کمان خمیده شوید، خ اگر چنان نماز بخوانید که مانند تار الغر شوید-8

 شما نمی پذیرد مگر با داشتن!

 (همه موارد4(خشوع و خضوع  3(تضرع و ندامت   2(ورع و تقوا   1

 

 مَثَلِ نمازهای پنج گانه مَثَلِ کدام یک از موارد زیر است که می توان به واسطه آن گناهان را از بین برد؟-9

 مَثَلِ نمازهای پنج گانه مَثَلِ چشمه ای پاک کننده می باشد (1

 مَثَلِ نمازهای پنج گانه مَثَلِ ترازوی اعمال انسان است (2

 مَثَلِ نمازهای پنج گانه مَثَلِ اتحاد و همدلی در بین مسلمانان است (3

 همه موارد (4

عبارت ... ما به حقانیت و درستی آموزه های خود اعتقادی نداریم! ... را چه زمانی می توان به والدین نسبت _11

 داد؟

 وزش می دهند عمل نمی کنندمآنچه که به فرزندان خود گفته و آ زمانی که والدین به (1

 وقتی آنها مانند عالمی گفتار و اعمالشان یکی باشد (2

 زمانی که والدین از دعوت فرزندان به نماز عاجز مانده اند (3

 زمانی که والدین با بیان هزاران دلیل صحت آموزه های دینی خود را ثابت می کنند (4
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با و پاکیزه، چادر نماز زیبا برای دختران، و زیبا سازی محل نماز و... کدام یک از روشهای دعوت تهیه جانماز زی-11

 به نماز محسوب می شود؟

 (جذاب سازی نماز4(تبشیر   3(ترغیب و تشویق  2(تبیین جایگاه عمل  1

 

 را چه می نامند؟بر اساس متون دینی فرزندان در دوره اول کودکی و دوره دوم کودکی و دوره نوجوانی -12

 اقا و رئیس وزیر (بنده و مطیع2اقا و رئیس                   (وزیر بنده و مطیع1

 وزیر آقا و رئیس (بنده و مطیع4وزیر                 بنده و مطیع (آقا و رئیس3

 

 معاشران و همنشینان در کدامیک از ابعاد شخصیتی انسان تاثیر گذار هستند؟-13

 (نگرش ها و ارزش ها2تار بلکه در باور ها هم موثرند    (نه تنها در رف1

 (همه موارد4(موضع گیری ها                                     3

 

 تنبیه و تشویق مجازی را در متون دینی با چه عبارتی معرفی می کنند؟-14

 (هیچکدام4تربیت نورس   (3جایگزینی   (2(عبرت آموزی  1

 

 ؟دزند بر والدین را چه بیان فرموده انپیامبر )ص( حق فر-15

 (همه موارد4(رساندن فرزند به جایگاه نیکو   3(تربیت خوب  2(نام نیکو نهادن  1

 

 این اصل والدین و معلمان و مربیان باید فرزند و متربی خود را گرامی و کرامتش را پاس بدارند.(بنابر16

 (اصل کرامت4  (تداوم و استقامت 3(اصل تفرد   2(اصل تغافل   1
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رحمت الهی را نازل می کند...کدام یک از روش های دعوت به نماز را استفاده کرده (آنجا که می فرمایند...نماز 17

 است؟

 (انذار4(تبشیر                  3(ترهیب                  2(ترغیب                1

 

اند در مسیر رشد و کمال حتی از فرشتگان گوی سبقت آنچه انسان را از دیگر موجودات متمایز کرده تا بتو-18

 برباید چیست؟

 ( قدرت یاد دهی4(قدرت یادگیری       3(عقل و اختیار       2(عقل       1

 

 علت لزوم ایجاد فرصت مشاهده نماز برای کودک چیست؟-19

 (خاطرات کودکی، مانند نقش بر سنگ هم ماندگار است1

 ده است(یادگیری کودک از راه مشاه2

 (لزوم برقراری ارتباط فرزندان با محیط مسجد3

 ( همه موارد4

 اگر بخواهیم مقبولیّت والدین حفظ و تقویت شود، الزم است دو ویژگی در والدین ایجاد و تقویت گردد.-21

 (تخصص و سازشکاری4(سازشکاری و اعتماد   3(محبّت و اعتماد   2(تخصص و اعتماد   1

 

 

 

 

  

  


