
 

 

 

 

 

 

 پرسشنامه وان - مرجع پرسشنامه ایران

 
 

 
madsg.com 

Questionnaire1.com 
madsg.com

questionnaire1.com

http://questionnaire1.com/
http://madsg.com/
http://madsg.com/
http://questionnaire1.com/
http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com
www.madsg.com
www.madsg.com


 

http://edu-administrators.persianblog.ir 

 پرسشنامه سنجش میسان آشنایی دانش آموز با دعاها

بِ ًام خذا 

. داًش آهَزاى گراهی باسالم ٍ سپاس از ّوکاری شوا

پرسشٌاهِ ای کِ پیش رٍ داریذ بِ هٌظَر بررسی هیساى آشٌایی داًش آهَزاى با برخی دعاّا ٍ زیارات اسالهی عرح 

. لغفاً هیساى آشٌایی خَد را با دعاّا ٍ زیارات زیر با عالهت هشخض کٌیذ. شذُ است

خاًِ دار کارهٌذ : کارهٌذ ًظاهی رٍحاًی آزاد شغل هادر: اٍل دٍم سَم شغل پذر: سي سال پایِ

 ّسار تَهاى 500 بیش از 500 تا 400 400 تا 300 300 تا 200 200 تا 100: درآهذ خاًَادُ

: هعذل سال قبل

هیساى آشٌایی  فْرست ادعیِ ٍ زیارات ردیف

 خیلی زیاد زیاد هتَسظ کن خیلی کن اطال

  (بیش تر شب ّای خوعِ خَاًذُ هی شَد)دعای کویل  1

  (خوعِ ّا طبح برگسار هی شَد)دعای ًذبِ  2

  (در ساعات آخر خوعِ خَاًذُ هی شَد)دعای سوات  3

هربَط بِ اهام عظر علیِ السالم ٍ تَطیِ در پیَستِ خَاًذى آى شذُ )دعای عْذ  4

 (است

 

دعای بیستن طحیفِ سدادیِ برای حسي اخالق خَاًذُ هی )دعای هکارم االخالق  5

 (شَد

 

دعای حضرت اهام عظر علیِ السالم ّوِ ٍقت خَاًذُ هی )دعای اللْن الرزقٌا  6

 (شَد

 

  (بِ چْاردُ هعظَم علیْن السالم)دعای تَسل  7

  (هشَْر بِ دعای تَسل خَاخِ ًظیر الذیي عَسی)دعای تَسل  8
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  (بعذ از ًواز ّا ٍ ایام گًَاگَى خَاًذُ هی شَد)دعای فرج  9

  (ّر طبح ٍ شام خَاًذُ هی شَد)دعای یستثیر  10

  (دعاّایی کِ بعذ از ًواز ّای ٍاخب یَهیِ خَاًذُ هی شَد)تعقیبات هشترکِ  11

  (برای حاخت گرفتي از پٌح تي خَاًذُ هی شَد)حذیج کساء  12

زیارت هخظَطِ اهام حسیي علیِ السالم کِ در عاشَرا خَاًذُ )زیارت عاشَرا  13

 (هی شَد

 

از زیارات هغلقِ اهام حسیي علیِ السالم کِ ّوِ ٍقت ٍ هکاى )زیارت ٍارث  14

 (خَاًذُ هی شَد

 

کِ در ّوِ اٍقات ٍ هکاى ّا  (ع)از زیارات هغلقِ اهام علی)زیارت اهیي اهلل  15

 (خَاًذُ هی شَد

 

کِ برای ّوِ هعظَهیي  (ع)زیارت ًقل شذُ از اهام ّادی)زیارت خاهعِ کبیرُ  16

 (خَاًِ هی شَد

 

زیارت اهام عظر علیِ السالم کِ ّوِ ایام بِ یاد اٍ خَاًذُ هی )زیارت آل یس  17

 (شَد

 

ّوِ ٍقت  (ع)ٍ یاراى از زباى هْذی (ع)زیارت اهام حسیي)زیارت ًاحیِ هقذسِ  18

 (خَاًذُ هی شَد

 

ّر رٍز برای اشخاص هعیٌی خَاًذُ )زیارت هعظَهیي علیْن السالم در ایام ّفتِ  19

 (هی شَد

 

در حرم آى حضرت در هشْذ هقذس خَاًذُ هی )زیارت اهام رضا علیِ السالم  20

 (شَد

 

در حرم آى حضرت در قن خَاًذُ )زیارت حضرت فاعوِ هعظَهِ علیْا السالم  21

 (هی شَد
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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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