
 بسمه تعالی                       

 منزلت امام حسین(ع)پیرامون کتاب کتابخوانی کارکنان  اتدوره مسابق مینهفتوچهلسؤاالت 

 » و باالتر کاردانیطع تحصیلی اویژه مق«                                              
 

 

 ؟عقیقه براي امام حسین(ع) در چه روزي انجام شد )1

 روز هفتم تولد )د                روز پنجم تولد )ج   روز سوم تولد )ب          روز اول تولد )الف

 ؟حضرت آدم(ع) همسرش را در کدام منطقه پیدا کرد )2

 کربال )د                    عرفات )ج               مکه )ب   مشعر )الف

 ؟شودها نیز اسم برده میمحل ها در کنار بیت المقدس و مدینه از ایندر آسمان )3

 نجف و کربال )د                     کربال و مکه )ج        مشعر و عرفات )ب        عرفات و مکه )الف

 ؟کندمؤلف کتاب در بی اعتقادي بنی امیه چه سندي را ذکر می )4

 خشونت و رذالت )د                     لشکر شمررفتار  )ج             اشعار یزید )ب                 حکّام کوفی )الف

 ؟ حضرت سلیمان (ع) بر کدام حیوان خشم گرفت )5

 سگد)                          نهنگج)              مورچهب)            هدهدالف) 

 ؟ پیامبر خدا فرمودند: امام حسین(ع) ............. و .............. مرا دارد )6

 شجاعت و سخاوت )د              شجاعت و سیادت )ج             شکوه و سیادت )ب            و غیرت شکوه )الف

 ؟رابطه زیارت آگاهانه امام حسین(ع) با مهدویت در چیست )7

 عشق به امام زمان(عج) )د          زمینه ظهور مهدویت )ج       ظهور مهدویت )ب   شناخت امام حسین(ع) )الف

 ؟خواندیماگر حسین(ع) از ما بود با نام او مردم را به مسیحیت فرا میاین سخن از کیست:  )8

 ماربین )د                گاندي  )ج                          آنطون بارا )ب             محمد علی جناح )الف

 ؟اش چیستبه اعتقاد مؤلف، عدم اصالح در جامعه نتیجه )9

 سقوط حکومت )د                ترویج شبهات )ج           مظلومیت حق خواهان )ب        جورحکومت  )الف

 ؟امام حسین(ع) خطاب به ............ فرمودند شأن من شأنی نیست که از مرگ بترسم )10

 بن ریاحیحرّ د)                  بن زیادعبیدالهج)          الجوشنشمر بن ذيب)       عمربن سعدالف) 

 ؟رابطه جهاد و امر به معروف در کالم امام علی(ع) چگونه تعبیر شده است) 11

 امر به معروف و نهی از منکر قطره و دریا جهاد استب)                      ه امر به معروف و دریا جهاد استرقطالف) 

 معروف و نهی از منکر دریاست وجهاد قطرهامر به د)              امر به معروف و جهاد اخوان المعاون هستندج) 
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 ؟ دومین مرتبه از مراتب امر به معروف و نهی از منکر چیست) 12

 تنبیه فرد گناهکارد)               اخم کردن به فرد گناهکارج)        تذکر زبانیب)     بی اعتناییالف) 
 

 ؟فرمودندامام حسین (ع) در روز عاشورا به اهل بیتشان چه  )13

  خدا به خاطر انواع مصائب به شما عنایت خواهد داشتب)     کندافظ شماست و از شما حمایت میحخدا  )الف

 همه موارد )د           اینجا محل زیارت ماست ( اشاره به کربال)ج) 

 ؟کدام عبارت از علل حرام بودن زنا در کالم امام رضا(ع) نیست )14

 موجب نامشخص شدن نسب و خویشاوندي است )ب      شودو نزاع و قتل افراد می این عمل سبب درگیري )الف

 فرزند نامشروع قاتل و جانی شده و حتی پدرش نیز در امان نیست )د        دهدفرزند صالح و خوبی تحویل جامعه نمیج)  

 ؟..............................................فرماید اگر باطل خودش را به طور آشکار نشان دهد حضرت علی(ع) می )15

   روندمردم به سمت باطل می )ب         مردم به سمت باطل نخواهند رفت )الف

 اي به سمت باطل خواهند رفتعده )د                 روند مگر اهل فسقمردم به سمت باطل نمی )ج

 ؟سکته در جامعه زایده کدام عمل قبیح استدر کالم پیامبر اسالم (ص) مرگ ناگهانی و  )16

 فرار از جنگ )د             رابطه نامشروع )ج       تهمت آشکار )ب         غیبت زیاد )الف

 ؟کدام گزینه در باره رابطه مردم با اهل بیت در کالم پیامبر(ص) صحیح است  )17

        از خاندان ما نیست.کسی که با میل ورغبت خویش ذلتی را امضاء و تأیید کند  )الف

 اش با ما مثل شب در شب است.کسی که با میل ورغبت خویش ذلتی را امضاء و تأیید کند رابطه )ب

 مثل گرگ و میش است.اش با ما رابطهکسی که با میل ورغبت خویش ذلتی را امضاء و تأیید کند  )ج

 اش با ما مثل رابطه منافق با مؤمن است.رابطه کسی که با میل ورغبت خویش ذلتی را امضاء و تأیید کند )د

 ؟نمایندرا چگونه معرفی می (ع)  امام سجاد(ع) حضرت ابوالفضل )18

  داراي ایمانی محکم و قدرت بدنی قويب)           داراي بصیرتی عمیق، قامتی رسا و بدنی محکمالف) 

 داراي بصیرتی عمیق و ایمانی محکمد)                        بصیر، قوي، شجاع و قوي هیکل )ج

 ؟ کار مهم عمار یاسر در جنگ صفین چه بود )19

 دفاع از ناموس )د                  دفاع از دین )ج        بیان حقیقت ب)          جنگ با دشمن )الف      

 ؟کند چیستچیزي که در ایمان و روح انسان تزلزل ایجاد می )20

 بی اهمیتی به نماز )د                  لقمه حرام )ج                      بی دقّتی )ب          بی بصیرتی )الف
 

2 


