
 بسمه تعالی

 پیرامون کتاب معجزه تذکر زبانیکتابخوانی کارکنان  اتدوره مسابق مینششو چهلسؤاالت 

 »دیپلم تحصیلی  طعویژه مق« 
 

 

 ؟تمام اعمال در مقابل آن چون یک قطره است )1

 کمک به والدیننماز و  )د          امر به معروف و نهی از منکر )ج            روزه )ب            جهاد )الف

 ؟نتیجه ترك امر و نهی دینی چیست )2

 تشویش و نگرانی روحی )د            ضاللت مردم )ج          غربت مؤمنین )ب      فقر مسلمین )الف

 ؟دومین مرتبه امر و نهی چیست )3

 اجراي حکم )د             زبانی )ج          عملی )ب           قلبی )الف

 ؟امر و نهی به چه معناستاعتدال در  )4

 همه مواردد)        بزرگ و کوچک نکردن گناهج)          دوري از تفریطب)     دوري از افراطالف) 

 ؟رودچند نوع موضع گیري در امر و نهی از مخاطب( فرد گناهکار)  احتمال می )5

   سکوت ،یک نوع )ب              مخالفت و پذیرش ،دو نوع )الف

 پذیرش و سکوت ،دو نوع )د           نوع پذیرش، سکوت و مخالفتسه  )ج

 ؟کسی که با اصل امر و نهی مخالفت کند )6

 مشرك است )د                    نادم است )ج                 فاسق است )ب      کافر است )الف

 ؟ترین امر ونهی دینی کدام استرایج )7

 فلسفی )د                              فردي )ج             اجتماعی )ب                ساده  )الف

 ؟گیردهاي گناهکار مورد تأیید قرار میدر کدام روش امر و نهی خوبی )8

 تأییدي )د                             تفهیمی )ج                تصریحی )ب                 تأکیدي )الف

 ؟شود کدام استگناه در تذکر را یادآور میروش خاصی که فلسفه  )9

 تقسیمید)                            تعلیلی) ج               تفهیمی) ب         تأکیدي) الف

  ؟چه کسی شب اول قبر سختی را در پیش دارد )10

         کسی که زکات ندهدب)          کسی که صله رحم نکند الف) 

 آزاري کندکسی که مردمد)                 بداخالقی کندکسی که در خانه ج)  
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 ؟زینت کردن به طال براي مرد )11

     احتیاط در ترك آن است ب)         باشدحالل است اما نماز باطل میالف) 

 حرام است و نماز خواندن با آن باطل استد)           حرام است ولی نماز اشکال نداردج)  

 ؟شودمربوط مینوع امر و نهی ایجاد ترس از قیامت به کدام  )12

 امرو نهی رمزيد)           امرو نهی عملی ج)            رونهی اقتداريام ب)      امر و نهی انذاريالف) 

 ؟ هاي امر به معروف استکراهی استکدام مورد از راه )13

 همه موارد )د         تبیین منافع )ج        امرو نهی مصداقیبیان  )ب      بیان اشتراك با تبهکاران بزرگ )الف

 ؟پوشاندکسی که در دنیا لباس شهرت بپوشد خداوند در آخرت به او چه لباسی می )14

 لباس فقرد)                 لباس عذاب ج)     لباس ترسب)          لباس ذلتالف) 

 ؟گیردبی مورد خندیدن از چه چیزي نشأت می )15

 خیالیبید)             ناتوانیج)    نادانیب)    غرورالف) 

 ؟دانستندمرحوم قاضی در توصیه به عالمه طباطبایی چه چیزي را موجب حصول دنیا و آخرت  )16

 غسل مستحبید)                 نماز شبج)            نافله صبحب)            نماز واجبالف) 

 ؟تذکر صمیمانه نیستکدام گزینه از انواع  )17

     استفاده از جمالت مالیم )ب       صراحت گفتار با گناهکار )الف

 بیان تذکر با روحیه آرام د)              آمیزاستفاده از الطاف محبت ج) 

 ؟امر به معروف اعجابی به چه معناست )18

 امر و نهی استمراري )د       از گناهاظهار شگفتی  )ج   اظهار شگفتی گناهکار )ب   تکرار کالم      )الف 

 ؟تذکر و امر و نهی بدون مخاطب با کدام گزینه مرتبط است )19

 امرونهی مستقیم )د       امرونهی استمراري )ج           امرونهی غیرمستقیم )ب               امرونهی ذوقی )الف

 ؟کاربرد داردکار در کدام نوع امر و نهی هاي انسان گناهذکر خوبی )20

 تدبري )د            تمجیدي )ج                        حکیمانه )ب              تأسفی )الف
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