
 )ویژه کارکنان و اساتید دانشگاه صنعتی شاهرود( 8مسابقه رایحه رمضان  سومسواالت دوره   

  بدون گذاشتن هيچ عالمتي بين  رقمي 10يك عدد سوال ارسالي را از چپ به راست به صورت 10شركت كنندگان مي بايست پاسخ(

 .نمايندارسال  20003803 امروز  به شماره پيامكي  14اعداد( تا ساعت 

 ( و ... باشد، به شكل ذيل درج و ارسال مي شود:4)4( و سوال3)3سوال -(2)2سوال -(1)1به طور مثال در صورتي كه پاسخ سوال 

 1234پاسخ: ..............

 .لطفاً از ارسال هر گونه مشخصات در متن پیامک خودداری فرمایید 

*************** 

 فرزندان كدام گزينه است؟ بهآموزش روش تفكر در مسائل نتيجه  -1

 فرزند تحليلگر و تابع مي شود. .1

 مي شود. انتخابگرفرزند  .2

 فرزند دچار سردرگمي و تشويش خاطر مي شود. .3

 2و  1گزينه  .4

 بهترين روش برای نماز خوان كردن فرزندانمان كدام گزينه است؟ -2

 و موانع ترک نماز پرداختن به علل .1

 رفع موانع ترک نماز .2

 به شبهات دينيپاسخ صحيح و روشن  .3

 همه ی موارد .4

 "كسل بودن فرد در نمازش از ضعف ايمان او بر مي آيد "اين جمله از كدام معصوم است؟  -3

 امام علي )ع(  .1

 امام باقر)ع( .2

 امام صادق )ع( .3

 امام رضا)ع( .4

 علل ترک نماز كدام گزينه است؟ -4

 علل تربيتي .1

 علل دروني .2

 علل بيروني .3

 3و  2گزينه ی  .4



و مربيان با مشكل مواجه  آموزش كدام نوع تفكر به فرزندانمان كمک مي كند بدون حضور والدين -5

 د؟ننشو

 تفكر تحليلگر .1

 تفكر ديني .2

 تفكر انتخابگر .3

 تفكر اجتماعي .4

 يک شخص نسبت به خدا ضعيف مي شود؟ چرا اعتقادات -6

 شناخت او صحيح نيست. .1

 فاقد اين توانايي است. او لعات و يافته های علميمطا .2

 شبهات او بي پاسخ است. .3

 همه ی موارد .4

 شرط اوليه و اصلي رفتار ديني مورد توقع از فرزندان كدام گزينه است؟ -7

 تفكر او نسبت به موضوعات ديني صحيح باشد. .1

 تفكر او نسبت به شناخت و تحليل محيط اطرافش صحيح باشد. .2

 شناخت و تحليل از خودش صحيح باشد.تفكر او نسبت به  .3

 همه ی موارد .4

 هر جامعه و نهاد اجتماعي به دنبال كدامين مدل سالمت است؟ -8

 سالمت فردی و سالمت خانوادگي .1

 سالمت اجتماعي و سالمت خانوادگي .2

 سالمت فردی و سالمت اجتماعي .3

 همه ی موارد .4

 بر اساس منبع كدام گروه كمتر دچار آسيب های اجتماعي مي شود؟ -9

 نماز خوان ها .1

 كساني كه در كودكي تحت حمايت و تربيت صحيح خانواده قرار دارند. .2

 ردارند.وكساني كه از سالمت جسمي و روحي برخ .3

 2و  1گزينه  .4



 چه بازخورد منفي در رويكرد جامعه نسبت به نماز دارد؟ "عبادت به جز خدمت خلق نيست" جمله -10

 مستقيما اشاره به ترک نماز دارد. .1

 نامحسوس و غيرمستقيم ايجاد شبهه در دين مي كند.به طور  .2

 .تشويق به عبادت مي كند .3

 باعث تفكر تحليلي در موضوع نماز مي شود.  .4

 


