
   
 

 درس یازدهم

 (59شرقی آذربایجان)فرماید؟ امام کاظم )ع( در مورد آثاری ترک امر به معروف و نهی از منکر چه می-1

 شود.ها اهمیت داده نمیبه برخی از زشتی (ب شود.تعالیم دین در میان مردم کم ارزش می (الف

 شما مسلط خواهند شد.( شرورترین افراد جامعه بر د  شوند.مردم مستحق عذاب الهی می (ج

 (59 راحمدیو بو هیلوی)اصفهان و کهگ شوند؟نمیبا توجه به حدیث نورانی امام کاظم )ع( در چه صورت بهترین دعاها، مستجاب -2

 ( انجام ندادن مسئولیت همگانی.ب  ها مسلط شوند.افراد شرور بر انسان (الف

 در راه خداترک کردن جهاد  (د فراموش کردن اندرزهای دیگران (ج

 کند؟ها اشاره میهینبه کدام یک از گز « والمؤمنوَن و المؤمناُت بعُضهم ألیاُء بعٍض یأمروَن ِبالَمعروِف َو َینَهوَن َعِن الُمنکر»آیه نورانی -3
 (59 البرز و قزوین) 

 .( زنان مؤمن، ولّی مردان مؤمن هستندب  .( مردان مؤمن، ولّی زنان مؤمن هستندالف 

 .( مردان و زنان مؤمن، ولّی کافران هستندد  .و زنان مؤمن، ولّی یکدیگر هستند ( مردانج

 (59 رضوی و کرمانخراسان)که: پذیرم نمیمن در مورد امر به معروف و نهی از منکر این باور غلط را -4

 هاست.از زشتیخردان اقوام پیشین به دلیل انجام معصیت و عذاب خردمندان به دلیل نهی نکردن عذاب بی (الف

 ها و مشکالت جامعه را کاهش داد.توان آسیببا انجام آن می (ب

 بخش بودن آن است.( تنها شرط موفقّیت در هر امر به معروف و نهی از منکری، نتیجهج

 شود.ترک آن، موجب تسلط افراد شرور می (د

 (59 زنجان)باشد؟ نمی صحیح منکر از نهی و معروف به امر درباره عبارت کدام-5

 شود حفظ باید منکر از نهی و معروف به امر در افراد آبروی (الف

 .است موفقیت یک منکری از نهی و معروف به امر هر (ب

 .شوندمی مسلط آنها بر جامعه افراد شرورترین نشود  منکر از نهی و معروف به امر اگر (ج

 .نیست همگانی مسئولیت یک منکر از نهی و معروف به امر (د

 (59 فارس و چهارمحال و بختیاری) های زیر صحیح است؟یک از فرضیهدرباره فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر کدام-6

 هدف در نهی از منکر این است که انسان خطاکار به اشتباهش ادامه دهد. (الف

 شوند. اگر فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر انجام شود، شرورترین افراد جامعه بر دیگران مسلط می (ب

 های امر به معروف و نهی از منکر ترک محل است.یکی از مهمترین شیوه (ج

 هر امر به معروف و نهی از منکری، یک موفقیت است هرچند به نتیجه نرسد. (د

 

 

 (59گلستان  همدان، کردستان و لرستان)همه کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا در مقایسه با .. مانند قطره در برابر دریای پهناور و عمیق است. -7
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 گرفتن در ماه رمضانروزه (ب نماز اول وقت (الف

 امر به معروف و نهی از منکرد(  قرائت و تدبیر و عمل به قرآن (ج

 (59 گیالن)هدف ما در نهی از منکر چیست؟ -8

 کم کردن جرم و جنایت از کشور (ب انسان خطاکار به اشتباهاتش ادامه ندهد (الف

 تا جامعه مورد عذاب خداوند قرار نگیرد. (د حفظ آبروی افراد (ج

 (59 گیالن)شود؟ شود که شرورترین افراد جامعه بر شما مسلط میعمل نکردن به کدام حکم الهی موجب می-9

 جهاد در راه خدا (ب انجام واجبات و ترک محرمات (الف

 امر به معروف و نهی از منکر (د های واجبپرداخت انفاق (ج

 (59 هرمزگان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) ای را به دنبال دارد؟کاظم )ع( چه نتیجهترک امر به معروف و نهی از منکر بنا به فرمایش امام -11

 فراموش شدن تعالیم دین (ب برداشته شدن رحمت و برکت از جامعه (الف

 مسلط شدن شرورترین افراد بر مردم (د مستحق عذاب الهی گشتن (ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
  

 : «د»گزینه (1
نادرست زیرا، امام کاظم)ع( آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر تعالیم دین در میان میردم کیم ارزش شود:  الف( تعالیم دین در میان مردم کم ارزش می

 نمی باشد.،شودمی
ها اهمییت داده شود: نادرست زیرا، امام کاظم)ع( آثار ترک امر بیه معیروف و نهیی از منکیر بیه برخیی از زشیتیها اهمیت داده نمیب( به برخی از زشتی

 می باشد.شود ، ننمی
 شوند ، نمی باشد.شوند: نادرست زیرا، امام کاظم)ع( آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر مردم مستحق عذاب الهی میج( مردم مستحق عذاب الهی می

ترین افراد جامعه بر شما مسلط د( شرورترین افراد جامعه بر شما مسلط خواهند شد: درست زیرا، امام کاظم)ع( آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر شرور
 313خواهند شد، می داند. ص

 : «ب»گزینه (2
ها مسیلط شوند، افیراد شیرور بیر انسیانیدعاها، مستجاب نم ینامام کاظم )ع( بهتر ینوران یثبا توجه به حد ها مسلط شوند:الف( افراد شرور بر انسان

 شوند.، نمی تواند درست باشد.
شوند، انجام ندادن مسئولیت همگیانی، امربیه یدعاها، مستجاب نم ینامام کاظم )ع( بهتر ینوران یثبا توجه به حد :همگانیب( انجام ندادن مسئولیت 

 معروف و نهی از منکر می باش. درست
 ینمی انیدرزهای دیگیران،شوند، فراموش کردن یدعاها، مستجاب نم ینامام کاظم )ع( بهتر ینوران یثبا توجه به حد ج(فراموش کردن اندرزهای دیگران:

 تواند درست باشد.
 313نادرست. صشوند، ترک کردن جهاد در راه خدا ،یدعاها، مستجاب نم ینامام کاظم )ع( بهتر ینوران یثبا توجه به حد د( ترک کردن جهاد در راه خدا:

 : «ج»گزینه (3
ترجمه: میردان « زنان مومن ولی یکدیگرند امر به معروف ونهی از منکر می کنندمردان و » الف( مردان مؤمن، ولّی زنان مؤمن هستند: با توجه به معنی آیه

 نادرست است. ،مؤمن، ولّی زنان مؤمن هستند
زنیان ترجمیه: « مردان و زنان مومن ولی یکدیگرند امر به معروف ونهی از منکر میی کننید» ب( زنان مؤمن، ولّی مردان مؤمن هستند: با توجه به معنی آیه

 .نادرست استمردان مؤمن هستند،  مؤمن، ولیّ 
ترجمیه: « مردان و زنان مومن ولی یکدیگرند امر به معیروف ونهیی از منکیر میی کننید» ج( مردان و زنان مؤمن، ولّی یکدیگر هستند: با توجه به معنی آیه

 مردان و زنان مؤمن، ولّی یکدیگر هستند ، درست است. 
ترجمه: میردان و « مردان و زنان مومن ولی یکدیگرند امر به معروف ونهی از منکر می کنند» ا توجه به معنی آیهمردان و زنان مؤمن، ولّی کافران هستند: ب

 316زنان مؤمن، ولّی کافران هستند ، نادرست است. ص
 : «ج»گزینه (4

 هاست:علت عذاب قوم های پیشینزشتیخردان اقوام پیشین به دلیل انجام معصیت و عذاب خردمندان به دلیل نهی نکردن از الف( عذاب بی
 گناه کردن و ترک امربه معروف و نهی از منکر بوده است.درست 

 ها و مشکالت جامعه را کاهش داد: با انجام امربه معروف و نهی از منکر  مشکالت اجتماعی را کاهش داد. درست.توان آسیبب(با انجام آن می
بخش بودن آن است: شرط موفقیت در هر امر به معروف و نهی از منکر نتیجیه بخیش و نهی از منکری، نتیجه ج( تنها شرط موفقّیت در هر امر به معروف

 بودن آن نیست، اگر به نتیجه نرسیدیم به وظیفه خود عمل کرده ایم. نادرست.
 311صر بر جامعه مسلط شوند، درست.ترک امربه معروف و نهی از منکر باعث می شود افراد شرو شود.:د( ترک آن، موجب تسلط افراد شرور می

 : «د»گزینه (5
 الف( آبروی افراد در امر به معروف و نهی از منکر باید حفظ شود: در امر به معروف و نهی از منکر آبروی افراد باید حفظ شود، درست

ست، اگر به نتیجه نرسیدیم بیه وظیفیه خیود عمیل ب(هر امر به معروف و نهی از منکری یک موفقیت است.: هر امر به معروف و نهی از منکری موفقیت ا
 کرده ایم،درست.

شوند: ترک امربه معروف و نهی از منکر باعث می شود افیراد شیرور بیر ج( اگر امر به معروف و نهی از منکر  نشود شرورترین افراد جامعه بر آنها مسلط می
 جامعه مسلط شوند، درست.

مسئولیت همگانی نیست: امر به معروف و نهی از منکر یک مسئولیت همگانی است همه باید امر به معروف و نهیی از د( امر به معروف و نهی از منکر یک 
 311انجام دهند، نادرست. ص را  منکر

 
 
 : «د»گزینه (6
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فرد  خطا کار به اشیتباهش ادامیه ندهید،  هدف در نهی از منکر این است :هدف در نهی از منکر این است که انسان خطاکار به اشتباهش ادامه دهد (الف

 نادرست
امر به معیروف و نهیی از منکیر ییک مسیئولیت  :شونداگر فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر انجام شود، شرورترین افراد جامعه بر دیگران مسلط می (ب

 افراد شرور بر دیگران مسلط نمی شوند، نادرست انجام دهند،  را  همگانی است همه باید امر به معروف و نهی از منکر
شیوه های مختلفی دارد یکی از آن ها ترک محل  امر به معروف و نهی از منکر :های امر به معروف و نهی از منکر ترک محل استیکی از مهمترین شیوه (ج

 است، نادرست
هر امر به معروف و نهی از منکری موفقیت است، اگر به نتیجه نرسییدیم بیه  :دهر امر به معروف و نهی از منکری، یک موفقیت است هرچند به نتیجه نرس

 311صوظیفه خود عمل کرده ایم،درست.
 : «د»گزینه (7

 ،نادرست است یقپهناور و عم یایمانند قطره در برابر در نماز اول وقتبا  یسهجهاد در راه خدا در مقا یو حت یکن یهمه کارها الف( نماز اول وقت:
گیرفتن بیا روزه یسهجهاد در راه خدا در مقا یو حت یکن یبا همه کارها یسهجهاد در راه خدا در مقا یو حت یکن یهمه کارها گرفتن در ماه رمضان:روزهب( 

 ،نادرست است یقپهناور و عم یایدر ماه رمضان مانند قطره در برابر در
قرائت و با  یسهجهاد در راه خدا در مقا یو حت یکن یبا همه کارها یسهاد در راه خدا در مقاجه یو حت یکن یهمه کارها ج( قرائت و تدبیر و عمل به قرآن:

 ،نادرست است یقپهناور و عم یایمانند قطره در برابر در تدبیر و عمل به قرآن
امیر بیه بیا  یسیهجهاد در راه خدا در مقا یو حت یکن یبا همه کارها یسهجهاد در راه خدا در مقا یو حت یکن یهمه کارها د( امر به معروف و نهی از منکر:

 313ص ،درست است یقپهناور و عم یایمانند قطره در برابر در معروف و نهی از منکر
 : «الف»گزینه (8

 انسان خطاکار به اشتباهاتش ادامه ندهد، درست از منکر یهدف ما در نه الف( انسان خطاکار به اشتباهاتش ادامه ندهد:
 کم کردن جرم و جنایت از کشور  است.، نادرست از منکر یهدف ما در نه و جنایت از کشور: ب( کم کردن جرم

 است.، نادرستحفظ آبروی افراد  از منکر یهدف ما در نه ج( حفظ آبروی افراد:
 311درست صتا جامعه مورد عذاب خداوند قرار نگیرد.، نا از منکر یهدف ما در نه د(تا جامعه مورد عذاب خداوند قرار نگیرد:

 : «د»گزینه (9
افیراد جامعیه بیر شیما مسیلط  ینکه شرورتر شودیموجب م ی انجام واجبات و ترک محرماتعمل نکردن به حکم اله الف( انجام واجبات و ترک محرمات:

 شود، نادرست.یم
 شود، نادرست.یافراد جامعه بر شما مسلط م ینکه شرورتر شودیموجب م ی جهاد در راه خداعمل نکردن به حکم اله ب( جهاد در راه خدا:
شیود، یافیراد جامعیه بیر شیما مسیلط م ینکه شرورتر شودیموجب م های واجبی پرداخت انفاقعمل نکردن به حکم اله های واجب:ج( پرداخت انفاق

 نادرست
شیود، یافراد جامعه بر شیما مسیلط م ینکه شرورتر شودیجب ممو ی امر به معروف و نهی از منکرعمل نکردن به حکم اله د( امر به معروف و نهی از منکر:

 316درست ص
 : «د»گزینه (11
برداشته میی شیود،  امام کاظم )ع( رحمت و برکت از جامعه یشاز منکر بنا به فرما یترک امر به معروف و نه :برداشته شدن رحمت و برکت از جامعه (الف

 نادرست.
 است، نادرست. امام کاظم )ع( فراموش شدن تعالیم دین یشاز منکر بنا به فرما یترک امر به معروف و نه :فراموش شدن تعالیم دین (ب

 است، نادرست یامام کاظم )ع( مستحق عذاب اله یشاز منکر بنا به فرما یترک امر به معروف و نه :گشتن یج( مستحق عذاب اله
مسلط می شوند، درست    امام کاظم )ع( شرورترین افراد بر مردم یشاز منکر بنا به فرما یروف و نهترک امر به مع :مسلط شدن شرورترین افراد بر مردم (د
 313ص

 

 

 

 

 


