
  سواالت مسابقه كتابخواني امر به معروف و نهي از منكر

  ويژه كاركنان صنعت آب و برق استان همدان

  
  بهترين دوست چه كسي است ؟) ع(نظر امام صادق از -1
  غيبت نكند  - د      دهد عيب انسان را به او هديه - ج         اهل نماز جماعت باشد  -ب             امر به معروف كند  - الف
  مهمترين وظيفه پيامبران چه بوده است ؟ -2

  الف و ب  -د           تبليغ جايگاه امر به معروف -ج        نهي از اطاعت از طاغوت - ب             امر به خداپرستي- الف 
  نهي از منكر قبل از اسالم چگونه انجام مي گرفت ؟  -3
  مظلومبه پناه دادن  -د                 پيمان دفاع از مظلوم  -ج        قطع رابطه با گناه كاران - ب          با جنگ و خونريزي - الف
  شيوه امر به معروف و نهي ازمنكر حضرت موسي و هارون چه خصوصياتي داشت ؟ -4
  ن گفتن با مجرم در پنهاني سخ - د        كردن مجرم  تمجازا - ج      گفتن  به نرمي سخن  -ب         برخورد آمرانه  - الف
  آمرين به معروف و ناهيان از منكر بايد چه ويژگيهايي داشته باشند ؟) ع(از نظر امام صادق -5
  همه موارد  - د           عاقل و بالغ باشد -ج            علم و بصيرت داشته باشند  -ب         داراي قدرت برخورد باشند - الف
  كساني كه دعوت به حق مي كنند ولي خودشان فراموش مي كنند چگونه برخورد مي شود ؟از نظر قرآن كريم با  - 6
  همه موارد  -د       حرفشان بي تاثير مي شود  -ج      عمرشان كوتاه مي شود -ب     گرفتار قهر بزرگ الهي مي شوند - الف
  در امر به معروف با گناه بايد مبارزه كرد يا با گناهكار ؟ -7
  همه موارد  -د       براي قطع ريشه فساد با گناهكار -ج       براي سالم سازي جامعه با گناه -ب         و هرد - الف
  چه كساني را خداوند در سايه عرش مي پذيرد ؟ -8
 - د       حامي آمرين به معروف مي باشند  - ج           امر به معروف مي كنند  - ب              داراي دست و دل پاك باشند- الف

  .به كسي اهانت نمي كنند 
  چه بوده است ؟ ) ع(هدف از قيام امام حسين  -9
  برقراري حكومت اسالمي  - د              اقامه نماز -ج                ترويج تالوت قرآن  - ب                 اصالح در جامعه  - الف
  بي دارد ؟پيگيري لغزشهاي مومنين چه عواق) ع(از نظر امام صاق  -10
                      مي باشد ) عج(زمينه ساز ظهور حضرت وليعصر  - ب                                                در اصالح جامعه موثر است - الف
  .نين قطع مي شود مرابطين مو -د                                 عالوه بر آخرت در دنيا مفتضح مي شود  - ج
  بود دعوت به ياري كرد چه جوابي داد ؟) ع(و امام حسين ) ع(امام حسن ،) ع(امام علي ،) ص(كسي كه از ياران پيامبر اسالم  -11
                                  از كشته شدن ترس دارم - ب                                            گرفتاري خانه و زندگي اجازه ياري نمي دهد  - الف
  خسته شده ام و ديگر حال جنگ ندارم  - د                  در زمان پيامبر اسالم و امامان بعد از او وظيفه خود را انجام داده ام  -ج 
  وظيفه حكومت اسالمي از آمرين به معروف و ناهيان از منكر چيست ؟ -12
  آموزش آمرين به معروف -د                      مجازات متخلفين - ج                   حمايت  -ب                 تامين بودجه - الف
  قرآن كريم همسر چه كسي را به عنوان الگو معرفي كرده است ؟ -13
  همه موارد  -د           )ع(همسر امام حسن - ج                همسر فرعون - ب               )  ص(همسر پيامبر اسالم - الف
  كه از او درخواست مي كرد به طرف عراق نرود چه پاسخي داد ؟محمد حنفيه برادرش در پاسخ ) ع(امام حسين -14
براي شهادت مي رود   -ج                   براي امر به معروف مي رود  - ب              يل حكومت اسالمي مي رودشكبراي ت - الف
  .براي آباد كردن كوفه مي رود  - د
  نشانه حكومت صالحان ازنظر قرآن چيست ؟ -15
  همه موارد  -د                 امر به معروف و نهي از منكر - ج                   پرداخت زكات - ب                      اقامه نماز - الف
  



  داند كه جانشين خدا در زمين است ، چه تاثيري در زندگي دارد ؟اگر انسان جايگاه خود را ب -16
هرگز خالف نمي كند  - ج                 در خدمت به مردم كوتاهي نمي كند  -ب                 هرگز نماز را ترك نمي كند  - الف
  هرگز امر به معروف را ترك نمي كند  - د
  ينه آمده است ؟مردم به معنويات در كدام گز راههاي جذب -17
                                  خوش اخالق ، خوش بيان ، داراي بصيرت  - ب                                      زيباگوئي ، فصاحت ، بالغت  - الف
  استناد به قرآن ، استناد به روايات  - د                   داشتن اطالعا كافي ، ارتباط صميمي با مردم  - ج
  با شخصي به نام شقراني شراب خوار چگونه بود ؟) ع(برخورد امام صادق -18
                               با او با كرامت سخن گفت - ب                                                                       شرابخواري را به رخ او نكشيد - الف 
  .همه موارد  - د       ست ولي كار زشت تو زشت تر چون به ما وابسته هستيكار زشت از هر كسي زشت ا - ج
  از نظر اسالم شيوه موعظه و نصيحت بايد چگونه باشد ؟ -19
  شاهد گرفتن بر موعظه  -د                با مهرباني و دور از خشونت -ج            مخفيانه -ب            در انظار عمومي  - الف
  ، كدام گزينه از مصداق آن مي باشد ؟اي جذب ديگران احترام به اصول و ارزشهاي ايشان است اههيكي از ر -20
                      با فرد بدزبان ) ع( جوادبرخورد امام -ب                              با مرد شامي ) ع(برخورد امام حسن مجتبي  - الف
  برخورد امام حسين با عمربن سعد  -د                                           برخورد جعفر طيار با پادشاه حبشه  - ج
  

  :ت تشريحي سواال

  سوال پاسخ دهيد  3با انتخاب خود به 

  ) .يك مورد از ان را بنويسيد( ساخت مسجد و يادمان ريشه قرآني دارد  -1
  
  
  
بيان گر چه موضوعي است ) سوقه ◌ٰ على ◌ٰ شَطأَه فĤَزره فَاستَغلَظَ فَاستَوى كَزَرعٍ أَخرَج( 29اين آيه از قرآن كريم سوره فتح آيه  -2
  ؟
  
  
  برخورد با توطئه گران و انهدام مراكز توطئه از نظر اسالم چه حكمي دارد ؟ توضيح دهيد ؟ -3
  
  بيان گر چه موضوعي است ؟) آمنوا وجه النهار واكفروا آخره(اين آيه از قرآن كريم  -4
  
  
  بهشتيان از دوزخيان سوال مي كنند ، چه چيز باعث شد شما اهل جهنم باشيد ، چه پاسخي داده مي شود ؟ توضيح دهيد ؟ -5
  
  
  
  
  
  
  



  95پاسخ نامه سواالت مسابقه كتابخواني امر به معروف و نهي از منكر سال 
  

  :شماره تماس                                     :                 شركت :                               نام و نام خانوادگي 
  

شماره 

  سوال
  د  ج  ب  الف

شماره 

  سوال
  د  ج  ب  الف

1          11          

2          12          
3          13          
4          14          
5          15          
6          16          
7          17          
8          18          
9          19          
10          20          

  :پاسخ سواالت تشريحي 
 


