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 ؟برترین .............  نیز در اجراي آن نهفته استوقتی امر به معروف و نهی از منکر بهترین فریضه باشد  )1

 قضاوت )د             کار )ج             حکم )ب   دینداري )الف

 ؟دو اثر قطعی امر به معروف و نهی از منکر چیست )2

 هیچکدام )د                   هدایت و سالمت )ج            پاداش اخروي و رشد )ب  هدایت و پاداش اخروي )الف

 ؟کدام گزینه با گستردگی امر و نهی ارتباط بیشتري دارد )3

 امر ونهی زبانی )د                بیلامر ونهی ق )ج        مراتب امرو نهی )ب       شرایط امر ونهی )الف

 ؟محکم و استوار بودن امر و نهی به چه معناست )4

  اختصار )د                   جدیت )ج            صراحت )ب                   متانت )الف

 ؟ احترام به گناهکار الزم است در امرو نهی و .............................. )5

 الف و بد)             نباید با مداهنه باشدج)         با چرب زبانی و تملق باشدب)           باید با مداهنه باشدالف) 

 ؟بپذیرد اما مخالفت کند کسی که اصل امر و نهی را  )6

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

 ؟مراء یعنی چه )7

 خودنمایی )د          خودبرتر بینی )ج          خودخواهی )ب   خودپسندي )الف

 ؟کسی استدر کالم پیامبر (ص) شرابخوار مانند چه  )8

 زناکار )د                 پرستبت )ج                          دینبی )ب          نمازبی )الف

 ؟اي باید استفاده کردزمانی که سخن تذکر دهنده را جدي نگیرند از چه شیوه )9

 همه موارد )د               اعتراضی )ج         تأکیدي )ب          صریح )الف

 ؟نتیجه خواب زیاد در قیامت چیست )10

 تباهی اعمالد)                    روسیاهیج)             فقرب)             عذابالف) 
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 ؟امر ونهی استحیایی با کدام گزینه مرتبط است) 11

 مؤثر در انسان جریحد)              داراي اثر معکوسج)              حیات اخروي و دنیويب)         شرم و حیاالف) 

 ؟ خطاب به چه کسی گفته شده است  "این که گویی این کنم یا آن کنم    خود دلیل اختیار است اي صنم") 12

   معتقد به جبر و اختیارب)               معتقد به اختیار مطلقالف) 

 هیچکدامد)               معتقد به جبر مطلق  ج)  
 

 ؟امر و نهی سؤالی نیست کدام مورد از امتیازات )13

      نفی عمدي بودن گناهب)             غیرمستقیم بودن تذکر )الف

 توج دادن گناه به خویشتن )د           کار به پاسخ سؤالتوجه گناهج)   

 ؟متنفر ساختن فرد از گناه چه نوع امر به معروفی است )14

 استنکاري )د    استکراهیج)     استنکاهی )ب      استرجائی )الف

 ؟به کدام مورد اشاره دارد ثم کان عاقبه الذین اساؤوا السوأي ان کذبوا بایات اهللا و کانوا بها یستهزؤونآیه  )15

 هاتفهیم همکاري )د          هابیان ریشه )ج  تبیین عذاب گناه ارتکابی )ب      کارعاقبت گناه )الف

 ؟نماییمکار ترك کرده است را برایش محبوب و دلپسند میگناهدر کدام نوع امر به معروف، عملی که  )16

 تبیینی )د                        تقدیمی )ج          تخییري )ب         تحبیبی )الف

 ؟تر استترك غیبت نزد خداي بزرگ از چه امري محبوب )17

 همه موارد )د            نماز واجبده هزار رکعت  )ج    ده هزار رکعت نماز مستحبی )بجهاد          )الف

 ؟ تصحیح وضوي پیرمرد توسط امام حسن(ع) و امام حسین(ع) با کدام نوع امر به معروف همخوانی دارد )18

 طنّازيد)               استظهاري) ج                تحبیبیب)           ذوقیالف) 

 ؟کار یعنی امر و نهی ........... تحسین نیکوکار نزد گناه )19

 تبشیري )د                      غیرمستقیم )ج        ذوقی ب)          مستقیم )الف      

 ؟هاي چه نوع امر به معروفی استبستن هر گونه راه فرار و بهانه جویی و مخالفت بر مخاطب از ویژگی )20

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