
no Pertanyaan selalu 4
kadang 

kadang 3

jarang 

sekali 2

tidak 

pernah 1

1 Apakah kamu merasa  dirimu mencintai anakmu?

2
Apakah kamu mengucapkan salam dan bersalaman dengan mereka ketika kamu akan 

keluar rumah atau tiba dirumah?

3 Apakah kamu pernah beritahu bahawa kamu mencintai mereka?

4 Apakah kamu mencium anak-anakmu yang masih kecil dan memeluknya?

5 Apakah kamu tidak pernah menghina mereka, terutama ketika bersama kawan-kawannya?

6 Apakah kamu selalu tersenyum kepada mereka?

7
Apakah  kamu selalu mendoakan kebaikan kepada anak-anakmu dalam setiap berzikir dan 

berdoa?

8
Apakah kamu tidak pernah mendoakan yang jelik buat mereka, meskipun dalam keadaan 

apa pun?

9
Apakah kamu selalu memanggil anak-anakmu dengan panggilan yang mereka senangi, atau 

dengan panggilan manja (sayang)?

10
Apakah kamu pernah melakukan pesta berkenaan dengan peristiwa sesuatu seperti 

kelulusan sekolah, ulang tahun dan lain-lain?

11

Apakah kamu selalu memberikan hadiah (walaupun dengan harga yag murah) kepada 

mereka, berkenaan dengan peristiwa sesuatu, seperti nilai yang baik di sekolah, hari raya dan 

lain-lain?

12 Apakah kamu membeli mainan kepada anak-anakmu?

13
Apakah kamu memberikan pujian kepada anakmu meskipun dia mengerjakan 

pekerjaannya kurang baik, seperti salah satu nilai mata pelajarannya kurang bagus? 
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14 Apakah kamu bermain atau bergurau bersama-sama mereka pada beberapa kesempatan?

15
Apakah kamu selalu menghindari untuk membanding-bandingkan mereka satu dengan 

lainnya, seperti, `saudaramu lebih baik dari kamu '?

16 Apakah kamu menceritakan beberapa kisah atau peristiwa kepada mereka sebelum tidur?

17
Apakah kamu menyertakan mereka dalam pekerjaan, yang mereka mampu 

melakukannya?

18 Apakah kamu menanamkan kepada mereka untuk selalu menepati janji?

19 Apakah kamu makan bersama-sama mereka, minimum satu kali sehari?

20 Apakah kamu menjadualkan untuk pergi rekreasi bersama mereka?

21
Apakah kamu mengajak mereka untuk bermesyuarat dalam satu masalah dan menghormati 

pendapat mereka?

22
Apakah kamu selalu menggunakan kata `terima kasih' atau `mohon' jika berkenaan (law 

samahta), setiap berbicara kepada mereka?

23 Apakah kamu selalu berdiskusi dengan mereka, minimum 10 minit dalam setiap harinya?

24
Apakah kamu jarang mengatakan kepada mereka, ` Jangan buat saya (ayah-ibu) marah? 

Dan kamu sering berkata kepada mereka, `Mari nak… kamu ada masalah?'

25
Apakah kamu setiap hari selalu berdoa, agar doa menyatukan hati mereka dan menjadikan 

keluarganya, keluarga yang sakinah wa mawadah? 

Berusaha  semaksimum mungkin (25-50 markah)

Sudah mendekati tindakan yang benar, lebih maksimum lagi! (50-75 markah)

Kamu melakukan tindakan yang benar (75-100 markah)
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