
  )هاي سياسيپيام –هاي تاريخي پيام -يهاي زندگي حقيقپيام(   هاي عاشورااز كتاب پيام كتابخوانيمسابقه 
 ؟كدام گزينه صحيح است -1

          افزايددر زندگي مينيز شناخت دنيا،بصيرت عملي انسان را  -الف
    در راه عزت و كرامت انساني نداشتهدفي جز اعتالي حق و بقاي دين و نهي از منكر و مبارزه ) ع(امام حسين  -ب
 مه موارده -د          ها همه اشاره به ريشه حادثه كربال در سقيفه و جريانات صدر اسالم داردهاي موجود در زيارتنامهلعنت -ج

 ؟زندگي در نظر اوليا خدا كه در عاشورا هم جلوه اعظم آن رخ نمود چيست -2
  همه موراد -د    شهادت در راه خدا -ج      راه عزت و شرفمرگ در  -ب             جهاد در راه عقيده -الف

و پيروزي بر دشمن و ميان شهادت و پر كشيدن روحش به سوي ملكوت مخير ساختند،  را ميان دنيا و آنچه در آن است) ع(فرشتگان الهي امام حسين "؟اين روايت از كيست -3
 "حضرت، شهادت را انتخاب كردند

 )ع(امام علي  -د    )ع(امام رضا -ج      )ع(امام حسن عسگري -ب             )ع(امام حسين  -الف
گواه صادقي بر كسب باالترين امتيازات و مدارج تحصيلي معنوي آنان است كه با مهر رضايت خدا امضا  كارنامه نوراني شهادت و جانبازي عزيزان شما،")ره(اين سخن امام خميني  -4

با  "خوردزندگي در دنياي امروز، زندگي در مدرسه اراده است و سعادت و شقاوت هر انساني به اراده همان انسان رقم مي. شده است و كارنامه شما در گرو تالش و مجاهدت شماست
 ؟هاي عاشورا ارتباط داردك از پيامكدامي
  پيام زندگي حقيقي -د    پيام عرفاني -ج        پيام اعتقادي -ب                          پيام تاريخي -الف

 ؟فرمودندسوال كرد كه در ماجراي عاشورا چه كسي غالب و پيروز است؟ امام در پاسخ چه ) ع(العابدين بن طلحه از امام زينروزي در مدينه ابراهيم -5
  رسدرسد و هر كس هم تخلف كند و بازماند به فتح نميهركه به من بپيوندد، به شهادت مي -ب   چون وقت نماز فرا رسيد، اذان و اقامه بگو، خواهي شناخت كه پيروز كيست -الف

 گزينه الف و ب -د   هاستدايت براي ملتهشهادت در راه خداوند زندگي افتخارآميز ابدي و چراغ -ج 

 ؟كدام جمله صحيح نيست -6
  شت انسان همراه با جبر و زور استسر -ب      تكليف همواره براساس توانايي و دانايي است -الف
    به ايشان پيوست) ع(اهل بيت نداشت ولي در راه كوفه پس از ديدار با امام حسين خطزهيربن قين ابتدا از هواداران جناح عثمان بود و تمايل به  -ج
  را داشتند) ع(در روز عاشورا خطاب به همه كساني بود كه ياراي دفاع از حريم و حرم اهل بيت ) ع(امام حسين "هل من ناصر"نداي  -د

مانت و فرخدايا دوست دارم كه كشته شوم و زنده گردم هفتاد هزار بار در راه طاعت و محبت تو به خصوص اگر در كشته شدنم نصرت دين تو و زنده شدن «؟اين سخن از كيست -7
 »حفظ ناموس شريعت تو نهفته باشد

  )ع(امام حسين-د      )ع(امام محمد باقر -ج      )ع(امام رضا -ب    )ع(العابدينامام زين -الف
 ؟تر كدام استهاي عاشورا مهمطبق فرموده مقام معظم رهبري از درس -8

 هاي سياسيپيام -د      هاي تاريخيپيام -ج      هاي عاشوراعبرت -ب            هاي عاشوراپيام -الف

 گفت از آنان با چه القاب و اوصافي ياد نمود؟در روز عاشورا در خطبه دومي كه با كوفيان سخن مي) ع(امام حسين  -9

        واگذارندگان كتاب خدا، تحريفگران دين -ب         بردگان امت، بازماندگان پراكنده احزاب -الف
  همه موراد -د    هاكنندگان سنتشدگان شيطان، خاموش گروه تباهي و گناه، دميده -ج  

اين مجالس روضه، اين مجالس عزاي سيدالشهدا و آن تبليغات بر ضد ظلم، اين تبليغ بر ضد طاغوت است، بيان ظلمي «هاي تاريخي است؟اين سخن در خصوص كداميك از پيام - 10
 »است كه به مظلوم شده تا آخر بايد باشد

 افشا و تبيين -د      برت آموزيع -ج      ذلت حق ستيزان -ب      اتمام حجت -الف

 ؟و به شهادت رسيدن ايشان چيست ")ع(امام حسين "مسلمين از حمايت امامشان  نشينيعقبعلت عدم حمايت و   - 11
 ردامومه ه -د      رها كردن تكليف -ج  و باطل غفلت و بي طرفي نسبت به جريان حق -ب    دنيا طلبي  -الف

 كدام جمله صحيح نيست؟ - 12

در صدر اسالم عمل به اين تكليف مهم از سوي مسلمانان واگذاشته شدو مردم -ب  يك و خداپسنددي است كه در دين به آن دستور داده شده استمعروف هر كار ن -الف
      هاي عملي در اين راه، كوتاهي كردند و در نتيجه دين به ضعف گراييد و فاسقان مسلط شدندبه خاطر ترس يا طمع، از تذكرهاي زباني و اقدام

  امر به معروف و نهي از منكر و تولي و تبري از اصول دين و واجبات عملي اسالم است -د  واليت و برائت، از فروع دين و از واجبات عملي اسالم است -ج
 .بود.........................بود و از بارزترين محورهاي قيام عاشورا ................از باالترين مفاسد حكومت اموي  - 13

  رواج بدعت و منكرات دين، جهاد با نفس -ب  خواهي و ستم ستيزيبه مردم و ناديده گرفتن حقوق آنان، عدالتظلم  -الف
 خواهي و شهادت طلبيرواج بدعت و منكرات دين، عدالت -د      رواج بدعت و منكرات دين، زندگي بدون عزت -ج

 م مسلمانان در حراست از دين و كيان خويش و مقابله با دشمنان است چه نام دارد ؟و از تكاليف مه بوده نو عامل عزت مسلماناكه از فروع دين  ايفريضه - 14

 حج -د        نماز -ج        جهاد -ب      تولي و تبري  -الف



 باشد؟هاي سياسي عاشورا نميكداميك از پيام - 15

  اخالص، شفاعت، انتخاب -د    ريزير و برنامهستيزي، تدبيالگوگيري، باطل -ج  خواهياليت و رهبري، عدالتوبصيرت،  -ب  اصالح، آزمون، جهاد -الف
 ها و تدبيرهاي قيام عاشوراست؟ريزيكداميك از برنامه - 16

     ، خنثي كردن توطئه ترور امام در مكه كه قرار بود توسط عمروبن سعيد انجام گيردآوري اطالعات از رهگذران و مسافران در طول مسير به سمت كوفهجمع -الف
  ها و استقرار نيروهار نامطمئن و بدون انگيزه شهادت طلبانه، آرايش نيرو در جبهه كربال توسط امام و كيفيت نصب خيمهتصفيه نيرو از عناص -ب
 همه موارد -د     خواهي شب عاشورا براي تقويت روحيه معنوي يارانهاي امام، مهلتسازماندهي نفرات خودي و ايجاد مانع نفوذ دشمن به خيمه -ج 

 هاي عاشورا است؟نهي از منكر جزء كداميك از پيامامر به معروف و  - 17

  سياسي -د        احياگري -ج    عقيدتي -ب      تاريخي -الف
 شناخت روشن و يقيني از دين، تكليف، پيشوا، حجت خدا، راه، دوست و دشمن، حق و باطل چه نام دارد؟ - 18

  افشاگري-د          اصالح -ج    الگوگيري -ب      بصيرت -الف
 صحيح است؟» كل يوم عاشورا و كل ارض كربال«كدام برداشت از جمله ) ره( طبق فرموده امام خميني - 19

  نفري واقعه كربالست 72اين قضيه مربوط به جمعيت  -ب    يك روز عاشورا و يك زمين كربال است  -الف
 هيچ كدام -د    هر روز عاشورا و هر زمين كربالست -ج

 »آمرزدسازد و او را ميري بگويد، پس بگريد و بگرياند، مگر آنكه خداوند بهشت را بر او واجب ميشع) ع(هيچ كس نيست كه درباره حسين «اين حديث از كيست؟ - 20
 ) ع(امام صادق  -د        )ص(پيامبر اكرم -ج    )س(حضرت زهرا  -ب      )ع(امام علي -الف
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  :.............................شماره دانشجويي:......................................نام و نام خانوادگي دانشجو

  :.....................شماره تماس...................: مقطع تحصيلي

  : ...................مقطع تحصيلي :..............................هيئت علمي/ نام و نام خانوادگي كارمند

  :.....................شماره تماس: ....................... محل خدمت

  

  ماه صفر پايان: مهلت ارسال پاسخنامه

  

  شوراي امر به معروف و نهي از منكر معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه

  


