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(1400ماه مرداد ) با موضوع امر به معروف و نهی از منکرکتابخوانی   کتاب و مسابقهسؤاالت 

 )مدظله العالی(دهای مقام معظم رهبری کتاب واجب فراموش شده شامل راهبربرگرفته از 
 در زمينه امر به معروف و نهی از منکر
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داند؟می باالترو نهی از منکر را از چه واجبی  البالغه امر به معروفـ حضرت علی)ع( در نهج1

 د(زکات   ج(جهاد    ب( روزه    الف( نماز 

ماند؟این تکالیف جامعه اسالمی زنده میکدامیک از ـ با انجام 2

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

کدامیک از این موارد  یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و )ع(حسینـ دلیل حرکت امام 3

 باشد؟می 

 الف( تغییر نسبت به وضعیت موجود

 پراکندتغییر نسبت به سلطان ظلم و جور که فساد می ب(

 کشاندها را به سمت نابودی و فنای مادی و معنوی می نسبت به دستگاهی که انسانج( تغییر 

 د( همه موارد

تـر  مین کنـد چوونـه آسـا    تـ  ـ فاصله ما تا یک جامعه کامالً اسالمی که دنیا و آخـرت مـردم را   4

 شود؟می طی

 معروف و نهی از منکر ب( با همگانی شدن امر به       الف( با همت مردم و تالش مسئوالن

 د( هیچکدام      ج( با تالش بزرگان، زبدگان و اندیشمندان جامعه

د یک تمد  اسالمی چیست؟ـ دو عنصر اساسی برای ایجا5

 ب( سیاستمداران و فعاالن سیاسی        الف( مردم و روشنفکران

 د(تولید فکر و پرورش انسان       ج( متفکران و عالمان

 کننده حیات طیبه در نظام اسالمی چیست؟ـ تضمین 6

ب( امر به معروف و نهی از منکر     الف( عمل به احکام اسالمی

 د( هیچکدام      ج( عمل به واجبات و مستحبات

 موارد از مراحل امر به معروف و نهی از منکر است؟این ـ کدام یک از 7

د( همه موارد         عملی مرحله ج(               زبانی مرحله ب(          قلبیمرحله الف( 

ـ کدام مرحله از مراحل امر به معروف و نهی از منکر بر عهده حکومت است؟8
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 د( هیچکدام                   قلبی مرحله ج(                      زبانی مرحله ب(                 عملی مرحلهالف( 
 

 و نهی از منکر بر عهده مردم است؟ فوـ کدام مرحله از مراحل امر به معر9
 د( الف و ب      عملی مرحله ج(          زبانی مرحله ب(      قلبی مرحلهالف( 

 
  ارایه حقیقت در چه مواردی الزم و واجب است؟ بیا  کرد  وـ 10

 الف( وقتی که کتمان حقیقت علیه مصالح نظام اسالمی است

 رشد فکری جامعه استعلیه منافع و ب( وقتی که کتمان حقیقت 

 ی به انحراف از مبانی اسالمی شودج( وقتی که کتمان حقیقت باعث تهدید سرنوشت نظام اسالم

 د( همه موارد

 

 کند؟امر به معروف و نهی از منکر چوونه صدق می موضوع ـ احتمال ت ثیر در11

 احتمال تأثیر کم باشد امر به معروف و نهی از منکر جایز نیستاگر الف( 

 همه جا قطعی استامر و نهی ب( احتمال تأثیر 

 امر به معروف و نهی از منکر ندارد جرایج( احتمال تأثیر نسبتی با ا

 د( هیچکدام

 

 هما  ............................نهی از منکر  ـ امر به معروف و12

 ب( نظارت عمومی است                  الف( همکاری کردن است

 د( همه موارد      است خیر و محدود کردن بدی و شرّج( کمک به شیوع 

 

 اشاره به کدام مورد دارد؟« هلَ لَعن اهلل اآلمرینَ بِالمعروفِ التّارِکینَ »ـ 13

 الف( مردم را به نیکی امر کردن و خود عمل نکردن و مشمول لعنت خداوند شدن

 عملی  اجرایقلبی و  اعتقادد(              امر و نهی انجامج(              ب( صادقانه رفتار کردن

 

 است؟)ص(  رد سنّت پیامبراموـ کدامیک از این 14

 د( هیچکدام                   ج( مدارا با مردم                 ب( مهربانی    الف( صبوری

 

 رد دارد؟امواشاره به کدامیک از این « نهی فیما یَ فیقٌ مُرُ و رَفیما یَ فیقٌرَ»ـ 15



"بسم اهلل الرحمن الرحيم" 

(1400ماه مرداد ) با موضوع امر به معروف و نهی از منکرکتابخوانی   کتاب و مسابقهسؤاالت 

 )مدظله العالی(دهای مقام معظم رهبری کتاب واجب فراموش شده شامل راهبربرگرفته از 
 در زمينه امر به معروف و نهی از منکر

3 

ب( امر و نهی کردن با رفق و مدارا است                آمرانه است نه با تمنابا لحن الف( امر و نهی کردن 

      همه موارد (د                با محبت و بدون خشونت استکردن ج( امر و نهی 


