
 باغ سرّی -4درس 

به تشویق و دعوت دیگران برای انجام کارهای نیک  -1 امر به معروف
 شود........................ گفته می

باز داشتن دیگران از کارهای زشت و ناپسند را .......................  -2 نهی از منکر
 نامیم.می

 ی ........................ است.قرآن کریم، دربارهبرخی از آیات  -3 امر به معروف و نهی از منکر

کند باید مانند کسی که امر به معروف و نهی از منکر می-4 آینه
 ........................ باشد.

 ها به حرف دوستانشان گوش دادند و باغ را ترک کردند.بچه -5 غلط

را نگاه  هارده آنها، با ابروهای گره کصاحب باغ پس از ورود بچه -6 صحیح
 کرد.

 ها را لگد کردند.ها را خوردند و گلها پس از ورود به باغ، میوهبچه -7 صحیح

ها گفت که اجازه ندارند در آن باغ بازی کنند، چون مهدی به بچه -8 صحیح
 جا مکانی خصوصی است.آن

از ورود و بازی در باغ  را مهدی سعی داشت جلوی دوستانشچرا  -9 ی ورود نداشتند.ها اجازهجا مکانی خصوصی بود و آنزیرا آن
 بگیرد؟

تالش مهدی برای جلوگیری از کارهای دوستانش در دین چه  -10 نهی از منکر
 شود؟نامیده می

یر ی الخَلَ اِ دعونَ یَ ة مَّم ا نک ن مِک  لتَ وَ»ی: ی شریفهبا توجه به آیه -11 ها رستگار و موفّق خواهند شد.در امر به معروف و نهی از منکر، آن
یکی « نَ حو فلِالم   م ه  کَاولئِ وَ رِنکَالم  نِ عَ ونَ نهَ یَ وَ عروفِالمَبِ رونَم أو یَ

-از وظایف مهم دینی ما چیست و کسانی که به این وظیفه عمل می

 کنند؟کنند چه پاداشی از خداوند دریافت می

با اخم کردن، کسی  با لبخند، کار نیک را تشویق کرد وتوان بله، می
 را متوجه کار زشت خود کرد.

آیا امر به معروف و نهی از منکر از طریق دیگری غیر از گفت و  -12
 گو امکان دارد؟

ای باید توجّه داشته در امر به معروف و نهی از منکر، به چه نکته -13 باید مانند آینه، خیلی آهسته، فقط به خود شخص بگوییم.
 باشیم؟

 ( پاک 2                          ( دلسوز1
 ( رستگار4شناس                ( وظیفه3

به بیان قرآن کریم، مردمی که امر به معروف و نهی از منکر  -14
 میکنند ......................... هستند.

 ( دعوت دوستان به ورزش1
 ( دعوت دوستان برای صرف نهار 2
 د( دعوت دوستان به میهمانی تول3ّ
 بزرگ به منزلبزرگ و مادر( دعوت پدر4

 کدام گزینه امر به معروف است؟ -15



 ( دقّت در انجام وظایف دینی2( نهی از منکر             1
 ( توجّه به نماز4( امر به معروف          3

به نماز نگو کار دارم، به کار »ی ترین گزینه برای جملهمناسب -16
 است؟کدام « بگو وقت نماز است

 شود.( هیچ کس جز تو و آینه، از موضوع، خبردار نمی1
 کشد.( آینه اشکاالت انسان را به تصویر می2
 ( هر مشکلی که در انسان باشد، آینه آن را نشان میدهد.3
 (آینه، مظهر پاکی و روشنایی است.4

 چرا در امر به معروف و نهی از منکر، باید مانند آینه باشیم؟ -17

 

 (1ی )گزینه -17             (       3ی )گزینه -16         (        1ی )گزینه -15          (     4ی )گزینه -14
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