 -1۲بر اساس روایت  ...من نصب نفسه للناس اماماً فعلیه أن یبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم

 -5چرا در اسالم این همه بر ازدواج و تشکیل خانواده تأکید و امری مقدس تلقی شده

غیره ...از امیرالمومنین (ع) تعلیم دهنده باید چه ویژگی ای داشته باشد؟

است؟

الف :باید شناخت کافی از متربی (هدایت شونده) داشته باشد

الف :ازدواج اولین قدمی است که انسان از خودپرستی و خود دوستی به دیگر دوستی

ب :پیش از آن باید خود به آن باید و نبایدها عمل کرده باشد

قدم بر می دارد

ج :باید بعد از تعلیم اصل تکرار و مراقبت را ادامه بدهد

ب :بنیاد خانواده با ازدواج گذاشته می شود

د :همه موارد

ج :در خانواده است که روحیه جمعی و اخالقیات رشد می کند

اقامه نماز استان مسابقه کتابخوانی را از کتـاب خـانه بهشتی برگزار می کند

 -1۳با توجه به زمانمند بودن یادگیری در انسان کدام اصل به والدین بعد از آموزش

د :همه موارد

کلیه عالقه مندان باالی  ۱۸سال می توانند ضمن تهیـه کتـاب و ســواالت

های الزم بیشتر از مابقی اصول کمک می کند؟

 -6با احتساب کدام یک از شرایط زیر خانواده بهترین محیط برای آموزش نماز به

مسـابقه  ،پـاسخنامه تکمیـل شـده را حـداکثر تا تـاریخ  97/ 10 /10به

فرزندان خواهد بود؟

ستـاد اقـامه نمـاز استـان واقع در زیرگذر شهید مدرس و در شهرستانها به

الف :اصل تداوم و استقامت

ب :اصل کرامت

د :اصل اعتدال

ج :اصل تفرد

 1۴ـ کدامیک از روش های زیر از روش های عام در دعوت به نماز محسوب نمی شوند؟

ب :اعطای بینش

الف :تلقین اعتقادات

د :ترغیب و ترهیب

ج :پاسخ به شبهات

 15ـ انذار و تبشیر در بحث دعوت به نماز فرزندان چگونه می تواند مفید باشد؟

باسمه تعالی

کتـاب و کتابخوانی یکی از ابزارهای رشد و تربیت انسان اسـت باعنایت به
تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش سرانه مطالعه و افزودن کتاب به
سبد خـانواده ها و در نتیجه ارتقـاء سطح علم و آگاهی عمومی مردم ستاد

ب :مایه آرامش اعضای خانواده باشد

الف :خانواده جلوه گاه دیگر دوستی باشد

ج :کانون مهر و محبت و میدان رشد و کمال باشد

ستاد اقامه شهرستان تحویل یا ارسال نمایند .

د :همه موارد
تلفن تماس  ۳۳۸۲۷۷۴۲ :و ۰۴۴-۳۳۸۲۰۷۹۰

 -۷یکی از مهمترین حقوق فرزندان بر والدین از دیدگاه معصومان (ع) برشمرده

به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا خواهد شد

الف :در شناخت و آگاهی دادن

ب :در دعوت و ترغیب به نماز

می شود.

ج :در دوری از ترک نماز

د :همه موارد

الف :زمینه سازی جهت آگاهی نسبت به احکام نماز

ستاد اقامه نماز استان

 16ـ سامانه ای است که تربیت را در مسیر صحیح نگه می دارد و از انحراف و

ب :رعایت نکات آموزشی و تربیتی دینی فرزندان

فروافتادن در دره های سقوط و هالکت باز می دارد.

ج :انتخاب نام نیکو برای فرزندان

 - 1کدامیک از موارد زیر از مهمترین آثار و برکات نماز می باشد؟

د :تأثیر در شکل گیری خود پنداره مثبت در شخص

الف :بازداشتن از گناهان و جرایم فردی و اجتماعی

 1۷ـ فعالیتی که والدین پیش از ارتکاب به خطای فرزندشان به منظور جلوگیری از

 -۸حضرت امام حسین(ع) علت قساوت قلب ،درک نکردن حقایق و اقدام به کارهای

ب :گرایش دادن به امور پسندیده و در عین حال کسب لذت و نشاط روحانی

انجام خطا انجام می دهند کدام یک از گزینه های زیر است؟

ناشایست لشکریان زیاد در روز عاشورا در چه چیزی می داند.

الف :تشویق

ب :تنبیه

د :انذار

ج :جذاب سازی

الف :تنبیه

ب :ترهیب و تهدید

الف :دنیا پرستی و خودپسندی

ب :حرام خواری

ج :هشدار و انذار

د :موارد ب و ج صحیح است

ج :وعده و وعیدهای دنیوی

د :هر سه مورد

 -1۸تنبیه و تشویق مجازی را در متون دینی با چه عبارتی معرفی می کنند؟
الف :عبرت آموزی

ب :جایگزینی

د :تنبیه بیرونی

ج :تنبیه درونی

 -1۹کدام یک از موارد زیر از شرایط تشویق و تنبیه نمی باشد؟
الف :هماهنگی

ب :تشویق و تنبیه رفتار

ج :تناسب با عمل

د :عدم تناسب با ویژگی های رشدی فرزند

 -۲۰در کدام یک از دوران رشد می توان از مفاهیمی همچون؛ نیازهای ایمنی و نیاز
محبت و تعلق پذیری را با محبت کردن و یا قهر کردن و از خود راندن به عنوان تشویق

الف :دوران جوانی ب :دوران نوجوانی

ج :دوران کودکی

د :همه موارد

 -۲1بر اساس مراحل رشد فرزندان از کودکی به نوجوانی و جوانی کدام یک از
مراحل زیر در ترتیب نیازهای آنها صحیح است؟
الف :نیازهای مادی ـ خودشکوفایی ـ احترام

ب :نیازهای مادی ـ احترام ـ خودشکوفایی

ج :احترام ـ خودشکوفائی ـ نیازهای مادی د :خودشکوفائی ـ نیازهای مادی ـ احترام

د :همه موارد
 - ۲مهمترین عامل گمراهی و بدبختی انسان از منظر قرآن کریم چیست؟
الف :بی توجهی و سهل انگاری به نمازهای پنج گانه

 -۹کدامیک از موارد زیر در گرایش فرزندان به نماز مؤثر است؟

ب :بی اعتنائی به جامعه و ظلم ظالم

الف :رفت و آمد با خانواده ها و افراد اهل نماز

ج :روحیه سرکشی و طغیان در برابر خدواند متعال و سرپیچی از دستورات او

ب :مقید بودن والدین به نماز و زیبا نماز خواندن

د :بی توجهی به منکرات و عدم مشارت در امر به معروف

ج :ابراز محبت و احسان زمینه ساز هدایت فرزندان است

 - ۳چرا در برخی موارد دیده می شود که بعضی افراد نمازخوان مرتکب گناه می شوند؟

د :همه موارد
 -1۰در طول زندگی انسان اولین و مهمترین روش یادگیری و سازگاری موفق این
روش است.
الف :روش الگویی

و تنبیه استفاده کرد؟

ج :منبع آرامش و قدرت و شجاعت

ب :روش عملی

ج :روش شناختی

د :روش یادگیری

 -11ـ چرا اختالف و ناهماهنگی بین والدین مانع بزرگی در پذیرش دعوت به نماز از
سوی فرزندان می باشد؟
الف :چون مشروعیت و مقبولیت والدین در نزد فرزندان از بین می رود
ب :چون فرصتی برای دعوت فرزندان به نماز پیدا نمی کنند
ج :چون اختالف ها باعث دوری آنها از محیط خانه و خانواده می شود
د :همه موارد

الف :چون نماز بازدارنده از فحشاء و منکر نیست
ب :نماز بازدارنده از فحشاء و منکر هست ولی این افراد موانع تأثیر نماز را برطرف نکرده
اند
ج :نماز آنها از روی رفع تکلیف و بدون تأمل و آگاهی است
د :مسائل و مشکالت فردی و اجتماعی انسان را مجبور به انجام گناه می کند.
 -۴کدامیک از اعمال است که در بُعد خانواده از انسان سربزند عرش به لرزه می
افتد؟
الف :ظلم به کودکان و عدم توجه به تربیت دینی آن ها

ب :طالق

ج :عدم رعایت حقوق همسر و توجه به او

د :هیچکدام

نام و نام خانوادگی :
نام پدر :

به فرزند ارائه کرد.

قاطع در تداوم رفتار مطلوب در فرزند دارد.

الف :اصل تدریج

تاریخ تولد :

شماره ملی :
میزان تحصیالت :

 -۳1بر اساس کدام اصل نباید یکباره کل نماز و معارف و مهارت های مربوط به آن را

 -۲۲این شیوه تشویق نشان دهنده بیشترین رضایت و محبت به فرزند است و تأثیری

ب :اصل تسهیل

 -۳۲پیامبر (صلی اهلل علیه و آله و سلم) فرمودند" :عبادت همراه با .....مانند

 -۲۳اولین شیوه ای که در استفاده از روش تنبیه باید مورد استفاده قرار گیرد کدام

ساختمانسازی بر رمل و آب است".

مورد است؟

الف)كسالت

شهرستان :

شماره تماس (الزامی) :

ب) آزاردیگران ج) رعایت نکردن حق هم

ردیف

الف

ب

ج

د

ردیف

الف

ب

ج

د) مال حرام

الف :تذکر

ب :تغافل

ج :محروم کردن

د :قهر کردن

 -۳۳مقید بودن والدین به نماز و زیبا خواندن نماز ،بیشترین تاثیر را بر کدام ساحت

 -۲۴وقتی فرزند ما کودکی را می بیند که به جهت خواندن نماز تشویق می شود و یا

(حوزه) در تربیت فرزند دارد؟

از نخواندن نماز تنبیه می شود چه نوع تشویق و تنبیهی را درک کرده است؟
الف :تشویق و تنبیه مجازی

ب :تشویق و تنبیه جایگزین

 -۳۴اگر بخواهیم مقبولیت والدین حفظ و تقویت شود ،الزم است دو ویژگی در

ج :تشویق و تنبیه به انگیزه اصالح

د :گزینه های الف و ب صحیح است

والدین ایجاد و تقویت گردد.... :

 -۲5کدام یک از پارامترهای زیر از کارکردهای الگوها در شیوه دعوت فرزندان به

الف) بینشِ فرزند

د

ج :اصل اعتدال

د :همه موارد

الف :تحسین

ب :اعالم رضایت

ج :دعای خیر

د :محبت

ب) رفتارِ فرزند

ج) گرایشِ فرزند

د) همه موارد

الف) تخصص و اعتماد

ب) محبت و اعتماد

نماز نمی باشند؟

ج) سازشکاری و اعتماد

د) تخصص و سازشکاری

الف :از جهت آموزشی و انگیزشی

ب :از جهت عبرت آموزی

 -۳5پیامبر(صلی اهلل علیه و آله و سلم) فرمودند" :پروردگارم مرا به  ....با مردم

ج :از جهت آسان سازی

د :قصه و داستان گویی

دستور داده ،چنانکه مرا به انجام واجبات دستور داده است".

 -۲6چرا بهتر است تلقین اعتقادات در دوره کودکی اول انجام شود؟

۱

2۱

2

22

3

23

4

24

5

25

6

26

7

27

۸

2۸

9

29

۱0

30

الف) هفت سالگی
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 --۳۸علت تقدم تشویق بر تنبیه چیست؟
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الف) مدارا كردن

ج) صبوری

ب) همراهی كردن

د) نرم زبانی

الف :چون این اولین مرحله از آموزش است و ناچار باید این طور باشد

 -۳6انتظار بیش از اندازه از فرزندان ،بهویژه در سنین کودکی و نوجوانی،

ب :چون در این دوران فقط باید به بازی مشغول باشد

موجب  ........می شود.

ج :چون کودک در این دوره بسیار تلقین پذیر است و این آموزه ها را می پذیرد

الف) خستگی و دلزدگی
ج) دوری او از نماز

ب) بیمیلی و بیعالقگی فرزند به نماز

د :همه موارد

د) همه موارد

 -۲۷از ویژگی های دوره دوم کودکی محسوب می شود؟

 -۳۷اولین مرحله تلقین اعتقادات چه سنی در روایات بیان شده است؟
ب) سه سالگی

د) شش سالگی

ج) سن تکلیف

الف :درک و وجدان اخالقی

ب :رقابت پذیری

ج :افزایش حافظ بلند مدت

د :همه موارد

 -۲۸بر اساس متون دینی ،فرزندان در دوره اول کودکی ـ دوره دوم کودکی و

الف) تشویق متربی را شرطی میكند

ب) عالقه مخاطب به تشویق

دوره نوجوانی را چه می نامند؟

ج) تنبیه تنها بازدارنده است

د) هیچکدام

الف :وزیر ـ بنده و مطیع ـ آقا و رئیس

ب :بنده و مطیع ـ آقا و رئیس ـ وزیر

 -۳۹با  .....است که تربیت در مسیر صحیح به حرکت در میآید و موانع را یکی پس

ج :آقا و رئیس ـ بنده و مطیع ـ وزیر

د :بنده و مطیع ـ وزیر ـ آقا و رئیس

از دیگری پشت سر میگذارد؟

 -۲۹این دوره ،دوره تعمیق و تثبیت نماز و شکل گیری هویت دینی در فرزند می باشد.

الف) تشویق

ب) ترهیب

ج) تنبیه

د) آموزش نماز

 -۴۰از عوامل لجاجت در اقامه نماز کدام گزینه است؟
الف) غفلت در مورد آثار نماز

ب) تنبلی ج) تکبر و بدبینی

د) همه موارد

الف :دوره قبل از  7سال (دوره کودکی اول)

ب :دوره  7تا  ۱2سال (دوره کودکی دوم)

ج :دوره  ۱2تا  ۱۸سال (دوره نوجوانی)

د :این دوره در افراد خاص متفاوت است

 -۳۰عواملی مانند جهل ،غفلت ،ضعف ایمان به خدا و معاد ،ضعف اراده و مانند آن
کدام یک از عوامل عدم گرایش به نماز می باشند؟

۱9

39

الف :موانع اجتماعی گرایش به نماز

ب :موانع رشدی گرایش به نماز

20

40

ج :موانع درونی گرایش نماز

د :موانع بیرونی گرایش به نماز

