
 

 ردیف

 باسمعه تعالی               عنوان درس: مسئولیت همگانی             سواالت تستی درس یازدهم   

 59-59سال تحصیلی :  : زهرا گواهی               طراح سوال          پیام آسمانی نهم    

1 

همه کارهای نیک در مقایسه با........................مانند قطره در برابر دریایی پهناور و عمیق  طبق فرمود امام علی )ع(
 است.

 د(انفاق ج(امر به معروف و نهی از منکر ب(دعا کردن الف(جهاد در راه خدا
 

2 
 دلیل عذاب اقوام پیشین .......................است.

 و نهی از منکر ج(امر به معروف ب(دعا الف(نماز
 

3 

 منظور از این آیه )مردان و زنان مومن ولی یکدیگرند( یعنی..................

   ب(اعمال صالح انجام می دهند الف(صدقه می دهد

   د(امر به معروف و نهی از منکر می کنند ج(خواهران و برادرند
 

9 

 است؟آثار امر به معروف نهی از منکر در کدام گزینه آمده 

   ب(دین در میان مردم فراموش میشود الف(رحمت خداوند از جامعه برداشته میشود

   د(همه موارد ج(کارهای نادرست در جامعه رواج می یابد
 

9 
 طبق فرمود امام کاظم )ع( حتما....................کنید وگرنه شرورترین افراد جامعه بر شما مسلط خواهند شد.

 د(امر به معروف و نهی از منکر ج( نهی از منکر ب(امر به معروف الف(دعا
 

6 
 هدف از امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

 ج( آگاهی جامعه ب(احترام افراد به یکدیگر الف(اصالح فرد
 

7 

 هنگامیکه شخصی خطاکار متوجه زشتی رفتاریش نیست در این صورت باید.....................

   ب(با مهربانی برخورد کنیم الف(روی خود را برگردانیم

   د(بی توجه باشیم ج(با سردی با او رفتار کنیم
 

8 

 کدام گزینه در مورد امر به معروف صحیح  نمی باشد.

   ب(با احترام با افراد برخورد کنیم الف(خطاکار را نباید در حضور دیگران بازگو کرد

   د(بی تفاوت باشیم از انجام گناه نشان دهیمج(ناراحتی خود را 
 

5 

 برای اینکه تاثیر امر به معروف و نهی از منکر بیشتر شود خوب است....................

   ب(کاری که نهی میکنیم انجام ندهیم الف(خودمان  به آنچه توصیه میکنیم عمل میکنیم

    ج(الف و ب صحیح می باشد
 

11 

 معروف و نهی از منکر یعنی....................امر به 

   ب(بازداشتن از کار ناپسند الف(توصیه به کار خیر و پسندیده

    ج(الف و ب صحیح می باشد
 


