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 تبیین تبلیغ با را رابطه امر به معروف و نهی از منکر )با توجه به معنی عام و خاص(  .1

 (3.)نمایید

 (3.)رابطه آن را با حسن و قبح عقلی مشخص نمایید ،با توجه به معنی معروف و منکر .2

 مرابطه و تشکیالت» جادای با منکر رفع و معروف ایجاد برای ریزی برنامه و فکر چگونه .3

 و معروف به امر تحقق شرط ،مناسب محیط ایجاد و فضاسازی طریق از اجتماع در «اسالمی

 (3.)نمایید تبیین را مساله این از نمونه یک باشد، می منکر از نهی

در امر به معروف و نهی از منکر به  «تدبیر»و « منطق»از نظر شهید مطهری دخالت دادن  .4

 فریضه نتیجه و وقالب شکل در فرایض دیگر  وت فریضه امر به معروف باتفا چه معناست؟

 (3)چیست؟ در

کسب قدرت برای امر به معروف و نهی از منکر شرط وجوب است یا شرط واجب؟ برای  .5

دیگر شروط سه گانه چطور؟چرا؟ شرط وجوب و واجب را با مثال توضیح داده ونتیجه 

ریح نمایید . وظیفه عملی خود را در برابر شروط امر به اعتقاد به هر کدام از دو نظریه را تش

 (4.)معروف تبیین نمایید

 کج چه ما جامعه در دهید توضیح برده نام را منکر از نهی و معروف به امر گانه سه مراحل .6

 (3)احل به وجود آمده است؟مر این از رفتاری و فهمی

ی خود، معروف ترک شده و یا )سئوال ویژه(: با توجه به وضعیت جامعه و شرایط زندگ  .7

 ،  منکراولویت داری را که شما می توانید به درمان آن بپردازید را در جامعه مشخص کرده

ارائه نمایید.در این رابطه چه جمع و  فریضه این انجام برای ای جانبه همه و عملی برنامه

 (4)د؟می را می باید راه اندازی نماییتشکیالت اسال

آن که ذکر شده ) شما بهترین امت ها هستید ... ( شهید مطهری عامل با توجه به آیه قر .8

 (3)ارزش یافتن یک ملت را در چه چیزهایی می داند ؟

 (3.)توضیح دهید برده نام را منکر از نهی و معروف به امر گانه سه مراحل .9

 (3)رابطه امر به معروف و نهی از منکر را با تبلیغ ـ جهاد ـ تقیه تبیین نمایید. .11

به معروف ونهی ازمنکر داشته اند  دوره های مختلف مسلمانان چه تلقی ای ازحکم امر در .11

 (2)واکنون چه تلقی ای دارند؟

نوعی امربه معروف ونهی ازمنکر می تواند محسوب  ،آیا فضاسازی وایجاد محیط مناسب .12

برای اقامه فریضه امربه معروف ونهی  و عملی زمان ما چه راهبردهای علمی در شود؟

 نمره( 3) زمنکر می توان داشت؟ا

 شهید آثار مطالعاتی طرح یک سطح آزمون

 امر به معروف و نهی از منکر کتاب - مطهری
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امر به معروف ونهی از منکر دردوره های مختلف حاکمیت اسالم در بالد اسالمی به چه  .13

شیوه هایی اعمال می شده است: فردی بوده است یا اجتماعی شخصی یا حکومتی محدود 

به حوزه عبادت یا مربوط به همه شئونات زندگی؟ به عبارت دیگردر دوره های مختلف 

 نمره(3) سلمانان چه تلقی ای ازاین حکم شرعی داشته اند واکنون چه تلقی ای دارند؟م

را تبیین نمایید.) زبانی وعملی در امربه معروف ونهی از منکر  ،منظور از مراحل قلبی .14

 نمره(3

نقش عقل و تدبیر در امر به معروف و نهی از منکر چیست ؟ رابطه تقیه با امر به معروف و  .15

 نمره( 3)چیست؟ نهی از منکر

در مورد امر به معرف ونهی از منکر،عمل فردی موثرتر است یا عمل اجتماعی؟ تدابیر عملی  .16

در امر به معروف و نهی از منکر چه جایگاهی دارند ؟ راه های احیای امر به معروف و نهی 

 نمره(4در جامعه کنونی را تبیین نمایید.) از منکر 

از منکر شرط وجوب است یا شرط وجود) شرط  آیا قدرت در امر به معروف و نهی .17

واجب(؟یعنی اگر کسی برای امر و نهی ، قدرت نداشت ، این فریضه از او ساقط است یا بر 

 نمره(3)او واجب است قدرت کسب نماید؟

تا وقتی که دست  السالم در مقابله با خوارج،  مگر نه آن است که حضرت امیرالمومنین علیه .18

، احتجاج برآمدند ؛ پس چرا در کشوری که خود  نهایتادر مقام سکوت و اند  به مقاتله نزده

، موجب  به مقامات سیاسی باالرتبه دار اسالم ناب معرفی می کند ، صرف توهین را داعیه 

 شود؟ مجازات می

گستره امر به معروف و نهی از منکر کجاست؟آیا فقط شامل تذکر نسبت به گناهان بین می  .19

شود یا اینکه میتوان آن را به گستره تذکر به یک دوست نسبت به گناه غیبت تا نقد 

 نمره( 3)کارشناسانه یک دستگاه نظیر صدا و سیما دانست؟

امر به معروف و نهی از منکر استفاده آیا میتوان ادعا کرد در اسالم به جای نقد از مفهوم  .21

 نمره(2؟) ایی را میتوان برای آن متصور شدشده؟ در صورت قبول این مطلب چه گستره

 نمره(3)رابطه اصالح خویش و امر و نهی از باب تقدم رتبی و زمانی چیست؟ .21

 و شکل در نماز مانند نید فروع و یعباد اعمال ریسا با منکر از ینه و معروف به امر تفاوت .22

 نمره(3)ست؟یچ آن قالب

 چرا؟شرط واجب؟ شرط ای است وجوب شرط منکر از ینه و معروف به امر در قدرت ایآ .23

 میتنظ را انسان یزندگ همه تواند یم.. و معروف به امر ؟چگونهیچ یعنی وجوب و واجب

 نمره(3). دینما
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 به توانیم ایآ است، دهش دیتاک اریبس منکر و معروف شناخت بر  اسالم در نکهیا به توجه با. .24

 از ینه و معروف به امر ایآ گرید یعبارت به نکرد؟ اجرا را آن احکام به بودن جاهل لیدل

 نمره(3)ست؟ین آن یاجرا عدم از بهتر جهالت یرو از منکر

آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی است یا واجب کفایی؟ آیا بر همه مردم واجب  .25

و نهی از منکر کنند یا اگر تعدادی از مردم اقدام کردند وجوب آن از  است که امر به معروف

 نمره(2)بقیه برداشته می شود؟

آیا با وقوع هر منکری، نهی از آن واجب می شود؟ وجود چه شرایطی باعث وجوب امر به  .26

 نمره(2)معروف و نهی از منکر است؟

کارنامه  کر چه اندازه است؟دایره دخالت حکومت و مسلمین در امر به معروف و نهی از من .27

چرا در میان غالب مذهبی   ما در امر به معروف و نهی از منکر چگونه است؟ملت و دولت 

، بلکه صرفا ها امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه واجب شناخته شده نیست

 نمره( 3شود؟)تلقی میامری خوب و مستحبی  به عنوان

 نمره(3را تبیین نمایید.)نهضت حسینی وقوع نهی از منکر در  امر به معروف وجایگاه .  .28

اگر ائمه معصومین )ع( در زمان ما حضور داشتند بزرگترین و مهمترین امر به معروف و  .29

چرا در زمان ما امر به معروف و نهی از منکر کوچک نهی از منکر زمان را چه می دانستند ؟ 

ای اصالحات اجتماعی هر مسلمانی این و محدود شده است در صورتی که در گذشته بر

 نمره(4دانسته است؟) اصل را وظیفه خود می

پس چرا امام حسین است، یکی از شرایط نهی از منکر  «احتمال تاثیر»با توجه به اینکه  .31

علیه السالم با اینکه احتمال تاثیر در یزید نمی دادند، باز هم قیام کردند و فرمودند که 

 از ینه و معروف به امر موارد از یاریبس در که آنجا از از منکر است؟ هدف از این قیام، نهی

 ریتاث که ییجا ندارد؟در ییا دهیفا اصل نیا به عمل که گفت توانیم آیا ندارد یریتاث منکر

 نمره(3) کرد؟ دیبا چه ندارد وجود

حسین از نظر فقهی میگویند: در نهی از منکر ایمنی از ضرر شرط است، فرمایش های امام  .31

)ع( نشان میدهد که ایشان کامال قطع داشتند که نهایت این حرکت شهادت است، پس 

 نمره( 3)چرا امام به آن مبادرت کرد؟
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اگر انقالب اسالمی محصول احیای تفکر امر به معروف و نهی از منکر عاشورایی است رابطه  .23

ه گرفتن از آن و در صورت فاصل ضرورت این فریضه با بقای تفکر انقالب اسالمی چیست

آنگونه که امروز شاهد آن هستیم آیا میتوان آینده انقالب اسالمی و بقای ارزش های آن را 

 نمره(3)تضمین کرد؟

 


