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 امه جذب دانش آموزان به نمازجماعتنپرسش

داًص آهَص عضیض؛ سالم علیکن  

ًظش ثِ ایٌکِ داًص آهَصاى اص اسکبى هْن تػوین گیشی دس هَسد ثشًبهِ ّبی آهَصضی ٍ پشٍسضی هذاسس ّستٌذ ثِ 

ّویي علت ثش آى ضذین تب اص ًظشات هفیذ ٍ سبصًذُ ی ضوب ثوٌظَس ضٌبخت ٍضعیت ًوبص جوبعت ٍ چگًَگی اقبهِ 

لزا خَاّطوٌذ . ی آى دس هذاسس ٍ دستیبثی ثِ ساّْبی جزة افشاد ًسجت ثِ ایي فشضیِ ی هقذس الْی استفبدُ ًوبئین

هطخع ًوبئیذ قجالً اص × سَاالت پشسطٌبهِ سا ثِ دقت هغبلعِ فشهبئیذ ٍ پبسخ ٍاقعی خَد سا ثب عالهت . است 

ّوکبسی ضوب داًص آهَص عضیض غویوبًِ تطکش هی ًوبئین دس ضوي دس غَست توبیل ًبم ٍ ًبم خبًَادگی خَد سا 

.  رکش ًوبئیذ

هحقق : ثب تطکش

  5 پیص داًطگبّی 5 سَم5 دٍم5اٍل: ـ پبیِ تحػیلی2 5 پسش 5 ـ جٌسیت دختش 1

  5 سیبضی فیضیک5 علَم تجشثی5علَم اًسبًی :  ـ سضتِ تحػیلی3

 خیلی کن کن هتَسظ صیبد خیلی صیبد سَاالت  سدیف

هسبحت، )ٍضعیت فضبی ًوبصخبًِ آهَصضگبُ اص ًظش  1

ًظبفت، فشش، ًػت ادعیِ، دسجِ دهب ٍ سبیش 

تب چِ حذ دس جزة ضوب ثِ ًوبص جوبعت  (اهکبًبت

 هَثش هیذاًیذ؟ 

     

ثب تَجِ ثِ اهکبًبت سشٍیسْبی ثْذاضتی آهَصضگبُ اص  2

تب چِ  (...ًظبفت آة گشم، فبغلِ تب ًوبص خبًِ ٍ)ًظش 

حذ ٍضعیت آى سا دس جزة ضوب ثِ ًوبص جوبعت 

 هٌبست هی داًیذ؟ 

     

هیضاى سضبیت هٌذی خَد سا اص ثشًبهِ سیضی هسئَلیي  3

آهَصضگبُ دس خػَظ اقبهِ ی ًوبص جوبعت چگًَِ 

 اسصیبثی هی کٌیذ؟ 

     

آضٌبیی ثب فَایذ ٍ آثبس ضشکت دس ًوبص جوبعت تب چِ  4

 هیضاى دس جزة ضوب ثِ ًوبص جوبعت هَثش است؟ 
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هذیش،  )ًحَُ ی ثشخَسد هسئَلیي آهَصضگبُ اعن اص  5

سا چِ حذ دس عالقِ  (... هعبٍى، هشثی پشٍسضی ٍ 

 هٌذی ضوب ثِ ًوبص جوبعت هَثش هی داًیذ؟ 

     

آیب حضَس دثیشاى دس ًوبص جوبعت آهَصضگبُ تبثیشی  6

 دس جزة ضوب ثِ ًوبص جوبعت داسد؟ 

     

ثشگضاسی جلسبت سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ پبسخ دس هَسد  7

 ًوبص چقذس دس جزة ضوب ثِ ًوبص جوبعت هَثش است؟ 

     

آیب ٍجَد ساّْبی تطَیق اص جولِ اسدٍی فعبلیي اقبهِ  8

تب چِ حذ هی ... ی ًوبص، دادى جبیضُ ٍ لَح تقذیش ٍ 

تَاًذ دس عالقِ هٌذی ضوب جْت ضشکت دس ًوبص 

 . جوبعت هَثش ثبضذ

     

آیب ثکبسگیشی ضوبثعٌَاى سشگشٍُ دس جزة سبیش  9

 داًص آهَصاى ثِ ًوبص جوبعت هَثش است؟ 

     

آضٌبیی ٍ داًستي احکبم ٍ هسبئل عولی ًوبص تب چِ حذ  10

 دس جزة ضوب ثِ ًوبص جوبعت هَثش است 

     

آیب ٍجَد اججبس اص سَی هذیش ٍ هشثی هذسسِ ٍ  11

کبّص ًوشُ اًضجبط دس جزة ضوب ثِ ًوبص جوبعت 

 هَثش است؟ 

     

اقبهِ ی ًوبص جوبعت دس اٍل ٍقت تب چِ اًذاصُ دس  12

 جزة ضوب ثِ ًوبص تبثیش داسد؟ 

     

آیب سٌگیي ثَدى ثشًبهِ ی دسسی دس هیضاى جزة ضوب   13

 ثِ ًوبص جوبعت هذسسِ هَثش است؟ 

     

هیضاى پبیجٌذی پذس ضوب ثِ ًوبص تب چِ حذ دس جزة  14

 ضوب ثِ ًوبص جوبعت هذسسِ هَثش است؟ 

     

هیضاى پبیجٌذی هبدس ضوب ثِ ًوبص تب چِ حذ دس جزة   15

 ضوب ثِ ًوبص جوبعت هذسسِ هَثش است؟

     

ثشخَسد ٍ سفتبس اهبم جوبعت آهَصضگبُ تب چِ اًذاصُ  16

 . دس سغجت ضوب ثِ ضشکت دس ًوبص جوبعت تبثیش داسد
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آیب ٍجَد ثشًبهِ ّبی هتٌَع فشٌّگی ثب هَضَع ًوبص اص  17

جولِ اجشای ًوبیطٌبهِ هطبعشُ، سشٍد، ثشپبیی 

 ًوبیطگبُ دس جزة ضوب ثِ ًوبص جوبعت هَثش است؟ 

     

آیب تَغیِ ٍ تزکش هسئَلیي آهَصضگبُ دس هشاسن  18

آغبصیي ٍ سبیش ثشًبهِ ّبی هذسسِ دس اهش ثِ اقبهِ ًوبص 

 دس ضوب اثشی داسد؟ 

     

ضٌیذى خبعشات ٍ سشگزضت ًوبصگضاساى ٍاقعی تب چِ  19

حذ هی تَاًذ دس گشایص ضوب ثِ ضشکت دس ًوبص 

 جوبعت هَثش ثبضذ؟

     

آیب کَتبُ ثَدى سخٌشاًی اهبم جوبعت دس ثیي دٍ ًوبص  20

 دس هیضاى جزة ضوب ثِ ًوبص جوبعت هَثش است؟ 

     

تب چِ اًذاصُ جَاًی ٍ ًطبط ٍ سالهت ظبّشی اهبم  21

جوبعت دس جزة داًص آهَصاى ثِ ًوبص جوبعت 

 هَثش است؟ 

     

هحتَای کتت دیي ٍ صًذگی تب چِ اًذاصُ دس جزة  22

 ضوب ثِ ًوبص جوبعت هَثش ثَدُ است؟ 

     

تب چِ هیضاى تَغیِ ٍ تبکیذ پذس ٍ هبدستبى ثِ اقبهِ ی  23

 ًوبص سا دس جزة خَد ثِ ًوبص هَثش هی داًیذ؟ 

     

توبیالت ٍ عالقِ ی ثبعٌی خَد سا ثِ اقبهِ ی آهبس تب  24

 چِ حذ دس جزة ضوب ثِ ًوبص جوبعت هَثش است؟

     

ّوسبالى ٍ ّوکالسی ّبی ضوب تب حذ دس جزة ضوب  25

 ثِ ًوبص جوبعت هَثش ثَدُ اًذ؟ 
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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