
 بسمه تعالی

 السالم علی الحسین )ع(وعلی علی ابن الحسین)ع( وعلی اوالد الحسین)ع( وعلی اصحاب الحسین)ع(

 همه ضمن آرزوی شفای مواجه شده است، کرونا بیماری شیوع با که امسال بمناسبت ماه محرم

در قالب مسابقه مفاهیم زیارت عاشورا وآشنائی باحماسه حسینی  به کادر درمان،بیماران وخداقوت 

پاسخنامه  .گرددمی جوایزی اهدا از همکاران سه نفر  قید قرعه به به بصورت تستی برگزار وای 

 حداکثر تا اربعین اباعبداهلل الحسین )ع( به اداره کل ارسال گردد.

  صحیح است یارت عاشورادرموردزگزینه کدام  -1

ج:  ⃝ اعالم موضع وخط فکری است نوعی :ب ⃝ آموزش دادبه علقه ابن محمدحضری  )ع( راامام باقرزیارت این  :الف

                 ⃝ همه مواردد:  ⃝ است (ع)ایجادپیوند معنوی باخاندان عصمت

 انگر دوری جستن ازخط انحراف است بی عاشورازیارت  کدام فراز از -2

اللهم  :د....  اللهم اجعل محیای محیا :ج ⃝ ....اللهم العن شمرا :ب ⃝ ..الجور علیکم  فلعن اهلل امه اساس ظلم و :الف

                                          ⃝ ارزقنی شفاعه الحسین

  تشدید محبت است و (ع) خاندان عصمت کدام فراز از زیارت عاشورا بیانگر پیوند معنوی با -3

فلعن اهلل امه اساس  :ج ⃝.... محمد و آل محمد للهم اجعل محیای محیاا: ب ⃝ (ع) اللهم ارزقنی شفاعه الحسین :الف 

  ⃝ ....اللهم العن شمرا: د ⃝ ..علیکم     الجور  ظلم و

 سرشت ما نیز نفرت را قرار داد کدام گزینه درست است در توجه باینکه خداوند دروجود ما محبت و با -4

سیستم خداوند در ج:  ⃝دشمن باشیم  خدادشمنان  با :ب ⃝ باشیمکسانیکه کمالی دارند دوست  بااولیای خدا و :الف

  ⃝ همه موارد :د ⃝ جهت مقابله با عفونت ها سیستم ایمنی قرار داد دفاعی بدن ما

من دیشب درخواب دیدم آتش  هالکت رسید وه که طاغوت زمان ب دبه بنی هاشم گفتن (ع)چه زمانی امام حسین  -5

 منبرش سرنگون گشته است  خانه معاویه زبانه می کشد و از

 :ج ⃝ اینکه نامه استاندار مدینه به او برسد قبل از :ب ⃝ ندنزد استاندار مدینه ولیدابن عتبه برگشت بعد ازاینکه از: الف

قبل  قبل ازانتشار خبر مرگ معاویه و  :د  ⃝ طلبیدنش به داراالماره مدینه بعد از ه ومرگ معاویقبل ازانتشارخبر

  ⃝ازطلبیدنش به داراالماره مدینه  

نزد استاندار مدینه بر می گشت مروان ابن حکم به ایشان گفتن من خیر خواه  از( ع) همان شبی که  امام حسین -6

 .................. فرمودند به او (ع)تان است امام یدنیا  یزید بیعت کنید این بنفع دین و می کنم با پیشنهادشما هستم 



 مازرسول خدا شنید :ج ⃝بلیت االمه براع مثل یزید  سالم اذالوعلی االسالم ا: ب ⃝انا الیه راجعون  انا هلل و :الف

  ⃝همه موارد   :د  ⃝ خالفت برآل ابوسفیان حرام است

  حراره فی قلوب المومنین لن تبرد ابدا (ع)ان لقتل الحسین است  (ع) این روایت از کدام معصوم -7

  ⃝ (ع) امام صادق :د ⃝ (ع) امام باقر :ج ⃝ (ع) حضرت علی :ب ⃝ (ص) رسول اکرم :الف

امابعدپیشامدماهمین است که می ) ...ادبر معروفها و تغیرت و الدنیا قد بنا من االمر ماقدترون وان نزل فقد بعد اما -8

زندگی  مردم در ......فضیلت ها ازمحیط ما رفته و ها و زشتیها آشکار ونیکیگشته بینید جدا اوضاع زمان دگرگون 

 بهبشتابد مومن درچنین محیطی  فرد گردانند  باطل رو نه از ذلت بار به سر می برندکه نه بحق عمل و ننگین و

اباعبداهلل الحسین چه زمانی  ...(ننگ می دانم و زندگی بااین ستمگران را سعادت و من مرگ سرخ رالقااهلل    سوی

 این سخنان را ایراد فرمودند 

  ⃝ روزعاشورا در :د ⃝مکه  درزمان حرکت از :ج ⃝ مدینه در زمان حرکت از :ب  ⃝در بدو ورود به کربال  :الف

چه  (اگردین نداریدالاقل آزاد مرد باشید)ان لم یکن لکم دین وکنتم التخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم  -9

  این کالم را فرمودند (ع)زمانی امام حسین 

 ات عمرشان وقتیکهظعصر عاشورا در آخرین لح درج:  ⃝ صبح عاشورا قبل از شروع جنگ در :ب ⃝ تاسوعادر عصر  :الف

  ⃝ به کربالروز ورود اولین در  :د ⃝به خیمه ها حمله ور شدند یزیدیان 

انبیاء وآل انبیاء ن نوید کشته شدن مثل کشته شد درروز عاشورا به کدام یک از شهداء (ع)امام حسین   -11

 راداد

  ⃝ (ع)حضرت قاسم ابن حسن :د(  ع)حضرت عباس :ج ⃝ حر بن ریاحی ⃝ (ع)حضرت علی اکبر : الف

مرگ معاویه  .جای خالی قرار می گیرددر بترتیب  (ع) در مورد قیام حسین ابن علی صحیحکدام گزینه  -11

...............                                       ورود امام به کربال  .......... حرکت امام ازمکه ......... ازمدینه به مکه در (ع)حرکت امام حسین .......... در

اواخرماه  -06نیمه رجب : ب 06⃝ سوم محرم -06هشتم ذی الحجه  -06اواخرماه رجب  -06نیمه رجب  :الف

-06هشتم ذی الحجه  -06اواخرماه رجب  -06دهم رجب : ج ⃝ 06 اول محرم -06هشتم ذی الحجه  -06رجب 

  ⃝ 06 دوم محرم -06هشتم ذی الحجه  -06اواخرماه رجب  -06نیمه رجب : د ⃝ 06 سوم محرم

د اولین شهی و...........عاشورا اولین شهید قیام روز به درستی درجای خالی قرار می گیرد در هکدام گزین  -12

اولین زائر قبر حسین ......... نام موذن شهید ....... نخستین زن شهید........بنی هاشم تعدادشهدای ......... بنی هاشم 

 - (ع) علی اکبر -حر :الف........  خلیغه ملعون عباسی که قبر امام حسین راویران ومانع زیارت می شد (............  ع)

 61-(ع)علی اکبر -حر: ب ⃝متوکل  -(س) حضرت زینب –حجاج ابن مسروق  -هانیه همسر وهب  -شهید 61

 61-(ع) علی اکبر -حر :ج ⃝متوکل  -جابر ابن عبداهلل اانصاری  –حجاج ابن مسروق  -هانیه همسر وهب -شهید



 (ع) حضرت قاسم -حر :د   ⃝متوکل  -جابر ابن عبداهلل اانصاری  –حجاج ابن مسروق -هانیه همسر وهب -شهید

  ⃝متوکل   -جابر ابن عبداهلل اانصاری –حجاج ابن مسروق -هانیه همسر وهب -شهید 61-

من احب قوم حشر معهم و من احب عمل قوم "جابرابن انصاری از رسول اکرم )ص( نقل نمود که   -13

 ینسح امام داشته باشد با )ع( پیام این روایت چیست؟ الف: هرکس امروز تفکر امام حسینی  "اشرک فی عملهم

واب عملش شریک ثرا امروز قبول داشته باشد در )ع( ب: هرکس عمل و رفتار امام حسین    ⃝محشور می شود  )ع(

    ⃝ د: الف و ب    ⃝گذارند  و رفتار در هم تاثیر الج: اعم    ⃝است 

، وفا و صفا )ع( است؟ الف: ایمان را از موال حسین کاملترپیامها و آموزه های محرم کدام گزینه  در مورد  -14

، توبه و بازگشت را از حر باید از تک تک یاران امام حسین )ع(ب: ایثار و گذشت را    ⃝را از ابوالفضل باید آموخت 

و امام سجاد )ع( آموختیم  )س( آموختیم خون بر شمشیر پیروز است، از زینب )ع( حسینامام ج: از قیام     ⃝آموخت 

    ⃝د: همه موارد    ⃝هر نهضتی دو چهره دارد: خون و پیام 

 

 محل کار:                                      کد پرسنلی:          نام و نام خانوادگی:                  

 6 2 3 4 5 0 1 8 1 66 66 62 63 64 
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