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 .کند. در جدول زیر نتایج نهی از منکر کردن و پیامد ترک آن را بنویسیدشخصی را تصور کنید که در جمع دیگران غیبت می

 اگر نهی از منکر نشود اگر نهی از منکر بشود

 دمیده انجام خوبی کار فکرمیکند جمع این در دهد.اقل در آن جمع انجام نمیاو دیگر این گناه را حد

 .گرددمی دفاع آن از و شده حفظ شونده غیبت آبروی
آبروی کسی که از او غیبت شده است، درمیان جمع از بین 

 رود.می

 .شوندنمی هدایت گناه سمت به محل در حاضر جمع
 از و کند صحبت تواندمی بخواهد که طور هر که کندمی فکر او

 .شودمی غافل زبان گناهان

گاه دیگران بر خود سخن تأثیر به  این اهمیت و شده آ
 گفتن سخن از پیش کردن فکر به وادار را او مسئله

 .کندمی

 دیگران بر آن تأثیر به اهمیتی و گویدمی سخن کردن فکر بدون
 .دهدنمی
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توانیم با صحبت کردن با کسی که به خرید و فروش مواد توان همواره از انجام گناهان جلوگیری کرد؟ مثًال آیا می  ها می آیا با این شیوه
و هایی وظیفه ما چیست کند، او را از تکرار این گناه بزرگ باز داریم؟ پس در چنین زمان پردازد و بسیاری را گرفتار اعتیاد می مخدر می 

 ؟باید چگونه عمل کنیم
 کار آن ترک و او بر تأثیر و بود خواهد متفاوت او با برخورد روش دهد می انجام کسی که گناهی و خطا نوع به توجه با –خیر :  پاسخ

 .دارد او کردن نهی در مناسب شیوه انتخاب به بستگی

 مده درس نهم دینی کالسی فعالیت جواب
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های ترک شده در ابتدای درس توجه کنید. به نظر شما راه امر به معروف و نهی از منکر  یک بار دیگر به منکرهای صورت گرفته و معروف
 ؟در هریک از این موارد چیست

 .فروشدان میکیفیت را به عنوان کاالی مناسب و با کیفیت به مشتریکسی اجناس بی *
گاه کردن دیگران به چنین موضوعی باعث رکود تولید چنین اجناسی می:  پاسخ شود و در نهایت اطالع نخریدن چنین اجناسی و آ

 دادن به مراکز مربوطه دولتی برای برخورد با تولید کنند گان این کاالها

 01 درس نهم دینی کن امتحان را خودت جواب
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ثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید -۱  .چهار مورد از آ
 .شوندتفاوت میمردم نسبت به سرنوشت دیگران بی (1 :پاسخ

 .رودا از بین مییابد و زشتی انجام بسیاری از این کارهکارهای نادرست و ناپسند در جامعه رواج می (2

 .شودتعالیم و دستورات دین در میان مردم فراموش می( 3

 .شودکم گناه و فساد در جامعه فراوان میکم ( 4

 .گرددرحمت و برکت خداوند از جامعه برداشته شده و جامعه مستحق عذاب الهی می( 5

 .ا در میان اعمال نیک بیان کنیدبا توجه به سخن حضرت علی )ع( جایگاه امر به معروف و نهی از منکر ر -۲
همه کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا، در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر، مانند قطره در برابر دریایی پهناور و عمیق :  پاسخ
 .است

 چرا مؤمنان مسئولیت بیشتری درباره امربه معروف و نهی از منکر دیگران دارند؟ -۳

ت به سرنوشت یکدیگر احساس مسئولیت دارند و همدیگر را بسیار دوست دارند. مومنان همانگونه که از مومنان نسب:  پاسخ
سعادت و خوشبختی خود لذت می برند، در مقابل خوشبختی و سعادت دیگران هم برای شادی آور و لذت بخش است. به عبارتی 

هوم دارد. مومنان می دانند کخ رسیدن به سعادت هم در دنیا و هم چیزی که برای خود می پسندی برای دگر را بپسند هم در اینجا مف
 .در آخر در راستای انجام دادن تعالیم و دستورات دینی و ترک گناه ای میسر می شود
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 .یجه آن را در کالس برای دوستانتان بخوانیددرباره ارتباط قیام امام حسین )ع( با امر به معروف و نهی از منکر تحقیق کنید و نت -1
 .درباره زندگی یکی از شهدای امر به معروف و نهی از منکر تحقیق کنید و نتیجه آن را در کالس برای دوستانتان بخوانید -۲

 .در قسمت تحقیقات دانش آموزی سایت گاما اضافه شده است:  پاسخ


