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 را بنويسيد. «نکرِالمُ نِون عَنهَيَ وَ بالمعروفِ نَومرأي عضٍبَ ولياءُأَعضهم بَ تُومناالمُ وَ ومنونَالمُ وَ»مفهوم آيه  الف

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. ب

 غلط  صحيح  .نيستهر امر به معروف ونهي از منکر يک موفقيت  (1

امر به معروف ونهي از منکر داراي جايگاه وااليي است. (2  غلط  صحيح  

 غلط  صحيح  .مومنان در مورد امر به معروف ونهي از منکر وظيفه بيشتري دارند (3

 غلط  صحيح  نادرست در جامعه کم مي شود.با ترک امر به معروف ونهي از منکر کارهاي  (4

 غلط  صحيح  هر امر به معروف ونهي از منکر يک موفقيت است به شرط آنکه به نتيجه برسد. (5

 غلط  صحيح  يکي از روش هاي امر به معروف ونهي از منکر، ترک محل گناه است. (6

 غلط  صحيح  امربه معروف ونهي از منکر مي کنيم عمل کنيم. خودمان به چيزي که به آن نيست که الزم (7

 غلط  صحيح  هدف ما در نهي از منکر اين است که انسان خطاکار به اشتباهاتش ادامه ندهد. (8

 غلط  صحيح  بازگو کرد.براي حفظ آبروي افراد تا حد امکان نبايد خطاهايشان را در حضور ديگران به آنها  (9

( به فرموده علي )ع( خداوند اقوام پيش از شما را عذاب نکرد مگر به دليل اين که جهاد در راه 10

 غلط  صحيح  خدا را ترک کردند.

 جاهای خای را با کلمات مناسب کامل کنید. ج

 مسلمانان رابطه ................. است.رابطه ميان  (1

 .... مانند قطره اي در مقابل دريايي پهناور و عميق است.........................تمام کارهاي نيک در مقايسه با ....... (2

 ........ ) پاسخ کوتاه بدهيد(...............................فرمودند: اگر امر به معروف ونهي از منکر نکنيد.......... (ع)امام کاظم (3

 ....... افراد جامعه بر شما مسلط خواهند شد......حتماً امر به معروف ونهي از منکر کنيد و گرنه .....« : ع»بنا به فرموده امام کاظم (4

 ... است...............ناپسند ........... و بازداشتن از کار ......توصيه افراد جامعه به يکديگر به کار خير و پسنديده ....... (5

 جامعه مانند ............... و مردمان آن همچون ............................. هستند که سرنوشت آنها به هم گره خورده است. (6

 .گزینه صحیح را مشخص کنید د

 کدام يک از موارد زير از آثار ترک امربه معروف ونهي از منکر است؟ (ع)با توجه به سخن امام کاظم (1

                                                                 ج( رواج کارهاي نيک در جامعه                        الف( مستجاب نشدن دعاها   

 ساس مسئوليت مردم نسبت به يکديگرد( اح               ب( اجراي احکام و دستورات الهي  

 موثرترين روش در امر به معروف ونهي از منکر کدام گزينه است؟ (2

 دادن ناراحتي خود نشان ج( ترک محل و      الف( تذکر همراه با رفتار احترام آميز          

 ي کنيمبه سردي رفتار کردن        د( عمل کردن خود به آنچه توصيه م ب( روي برگرداندن و

 در چه صورتي شرورترين افراد بر ما مسلط خواهند شد؟ (ع)با توجه به حديث امام کاظم (3

             زکات د( پرداخت نکردن    ج( جهاد نکردن درراه خدا    الف( همنشيني با بي خردان  ب(  ترک امر به معروف ونهي از منکر 



 يکديگر چيست؟مهمترين مسئوليت افراد جامعه نسبت به ( 4

  نهي ازمنکر به معروف و امرد(       توصيه به کار نيکج(      دوري از گناهان ب(      دادن خمس و زکات الف(

 نتيجه ترک امر به معروف ونهي از منکر چيست؟ (ع)به نظر امام موسي کاظم (5

 ( وقوع عذاب الهي ج      الف( رواج کارهاي ناپسند                        

 د( فراموش شدن تعاليم دين       ( تسلط شرورترين افراد بر جامعه            ب

 هر یک از تعاریف  زیر را به مفاهیم آن وصل کنید. ه

 نهي از منکر توصيه يکديگر به کار پسنديده                               

 امر به معروف ولي هم هستند يعني:

 همديگر را دوست دارند حداقل درجمع انجام نمي دهد                                  ديگر اين گناه را او

 اگر نهي از منکر شود بازداشتن از کارناپسند                             

 مردان و زنان مومن دوستدار وياور يکديگرند والمومنون والمومنان بعضهم اولياء بعض   

 نهي از منکر . هدف ما انسان ها در آن، اين است که انسان خطا کار به اشتباهش ادامه دهد

 نهي نکردن از زشتي ها خردمندان را به اين دليل عذاب کردخداوند 

 انجام معصيت ها خردان را به اين دليل عذاب کردبي خداوند 

 آثار ترک امر به معروف و نهي از منکر مردم نسبت به سرنوشت يکديگر بي تفاوت مي شوند
 

)دو عبارت را در مورد امر به معروف ونهي از منکر کامل کنيد. (ع)با توجه به عبارت هاي داده شده حديث امام کاظم (1 و

بهترين شما هم اگر دعا  /شرورتين افراد بر شما مسلط مي شود/ تعاليم دين در ميان شما فراموش مي شود اضافي است(

 کند ديگر مستجاب نخواهد شد/ گناه و فساد در جامعه زياد مي شود.

 «............................................................. و ............................کنيد و گرنه ........ حتما امر به معروف ونهي از منکر» 

 ؟درباره ضرورت امر به معروف ونهي از منکر چه فرمودند (ع)امام کاظم (2

 براي تأثير بيشتر امر به معروف ونهي از منکر چه بايد کرد؟ (3
 (97) ايالم ؟ترک امر به معروف ونهي از منکر چه آثاري در جامعه دارد (ع)فرمايش امام کاظمبنا به  (4

 جايگاه امر به معروف ونهي از منکر رادر ميان اعمال نيک بيان کنيد. (ع)با توجه به سخن حضرت علي (5

 (97سه مورد از آثار منفي ترک امربه معروف ونهي از منکر را بيان کنيد.) ايالم  (6

 ؟چرا مومنان مسئوليت بيشتري درباره امر به معروف ونهي از منکر دارند (7

 مورد( 3شيوه هاي ا امر به معروف ونهي از منکر را بنويسيد.)  (8

 سه مورد از آثار امر به معروف ونهي از منکر را بنويسيد. (9

 مومنان ولي يکديگرند يعني چه؟ (10



 منکر يک موفقيت است يعني چه؟هر امر به معروف ونهي از  (11

 اصطالح )نهي از منکر( را تعريف کنيد. (12

 چه چيزي تأثير امر به معروف ونهي از منکر را بيشتر مي کند؟ (13

 رضا با بي توجهي در مورد همکالسي هايش بدگويي مي کند، با چه شيوه اي مي توان او را متوجه اشتباهاتش کرد؟ (14

ان کسي باشد که عادت به غيبت يا مسخره کردن ديگران داشته باشد بر اين اساس جدول زير را اگر در بين دوستانت (15

 کامل کنيد. 

 نهی از منکر نشود نهی از منکر بشود

1- ............................... 1-..................................... 

2- .............................. 2- ...................................... 

                                 امر به معروف و نهي از منکر را تعريف کنيد. (16 

                                    هدف ما از اين که ديگران را نهي از منکر مي کنيم ، چيست؟ (17

 


