
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 183الی  139صفحه 

 

  كدام است؟الم الس هیعل درس اصلى در حركت و قیام امام حسین. 1

 الف: شهادت طلبی

 بازگرداندن جامعة اسالمى به خط صحیح.ب: 

 حكومت كیل تشج: 

 

  . كدام گزینه خشت اول انحراف پس از دوران پیامبر اكرم ص بود؟2

 الف: ایجاد طبقه اشراف

 ب: دادن امتیازات به سابقه داران اسالم

 ج: هر دو مورد

 

  عبارت صحیح را مشخص كنید.. 3

 من خارجی و برونیدش جبهة مبارزه با آمیز در عاشورا عبارت است از یک حركت عظیِم مجاهدت ماجرايالف: 

 و داخلی درونیمن دش جبهة مبارزه با آمیز در یک حركت عظیِم مجاهدتعاشورا عبارت است از  ماجرايب: 

 آمیز در هر دو جبهه. عاشورا عبارت است از یک حركت عظیِم مجاهدت ماجرايج: 

 

 



انجام هدف اصلی حركت امام حسین علیه السالم قبل از ایشان توسط كدام یک از معصومین صورت گرفته . 4

  بود؟

 پیامبر اكرم صالف: 

 ب: امیر المومنین ع

 ج: هیچكس

 

  در ماجراي عاشورا كدامیک در اعلی مرتبه آن تجلی پیدا كرد؟. 5

 جهاد با نفس هم جهاد با دشمن و هم الف:

 ب: هم جهاد با كفار و هم جهاد با منافقان

 ج: جهاد و امر به معروف و نهی از منكر

 

  تكلیف واجب هر فرد چیست؟م است، انحراف اصل اسال آید كه خطرراف به حدى پیش مىدر جوامعى كه انح. 6

 منحرف به خط اصلى  برگرداندن جامعةالف: 

 ب: هجرت و دور شدن از مركز انحراف

 ج: تقیه و مبارزه پنهانی

 

بودند امام عالم ناس و كه همه دینش عباس بنهلل ه و عبداحنفی محمدبن جعفر و بن عبداهلل. چرا افرادي مانند 7

  حسین را از قیام منع كردند؟

 الف: عافیت طلبی مانع از همراهی آنان با امام شد.

 می شود.برداشته  وقتى خطرى در سر راه تكلیف است، تكلیفب: می گفتند 



 : هر دو موردج

 

  مقابل حاكم جائرِ فاسدِ ظالم، بی تفاوت و ساكت بماند .... طبق فرموده امام حسین علیه السالم اگر كسی در. 8

  تكند كه آن ظالم را دچار كرده اسمى به همان سرنوشتى دچارالف: خدا او را 

 ب: گناهش باالتر از آن حاكم ظالم است

 ج: سكوت او نشانه بی دینی و خروج از اسالم است

 

به خدا قسم امید دارم آنچه را ». این جمله امام حسین علیه السالم كه در منزل عُذیب فرمودند نشانه چیست؟ 9

  «به شكل شهادت. چه است، چه به صورت فتح باشد، ریخداوند براي ما اراده كرده، خ

 هدف امام حسین از قیام، رسیدن به مقام شهادت بودالف: 

 باید انجام بگیرد فرقی ندارد نتیجه پیروزي باشد یا كشته شدنتكلیف ب: 

 ج: هدف، وسیله را توجیه می كند

 

  . قیام در چه شرایطی بر یكایک مسلمانان واجب می شود؟10

 و قیام اثر بخش است است المى دچار فساد بنیانى شدهاس ه نظام جامعةكهر وقت دیدند الف: 

 بدون توجه به اثربخشی قیام  است المى دچار فساد بنیانى شدهاس ه نظام جامعةكدند هر وقت دیب: 

 و قیامها سركوب میشوند است المى دچار فساد بنیانى شدهاس ه نظام جامعةكهر وقت دیدند ج: 

 

  چه دلیل است؟ ، بهكبرىزینبحضرت و عظمت  ارزش. 11



 و شجاعت منحصر به فرد این بانوي بزرگ به دلیل مقاومت در مصائبالف: 

 انى و اسالمى او بر اساس تكلیفخاطر موضع و حركت عظیم انسبه ب: 

 ج: هر دو مورد

 

  كدام گزینه را می توان عامل پیروزي خون بر شمشیر در ماجراي كربال قلمداد كرد؟. 12

 حضرت زینب سالف: 

 وعده الهیب: 

 شهداي مظلومج: خون پاک 

 

چرا امام سجاد در دوران اسارت با صالبت و پرخاشگرانه صحبت می كند اما در دوران پس از اسارت با . 13

  مالیمت و نرمش؟

 .دة عاشورا استش ختهیر يخونها يبرا ییاان گویزبعلیه السالم امام سجاد الف: 

 .فراهم كند المیو اس یحكومت اله يرا برا ندهكار آیة نیزم دیامام سجاد جز آنكه امام است باب: 

 هر دو موردج: 

 

  علیه السالم طرفداران ائمه چه شرایطی داشتند؟ نهادت امام حسیبعد از حادثة ش. 14

 الف: همچنان به قیام ادامه می دادند

 ب: تشكیالت منسجم كامل داشتند

 و مرعوب بودند وسیمتفرق، پراكنده، مأج: 



 

 سواالت تشریحی 

 كند نام ببرید؟كه اسالم را تهدید می دو خطر عمده. 15

 

 

 چند مرتبه و هر مرتبه چگونه اسیر شدند؟امام چهارم . 16

 

 

 ؟بود پس از حادثه كربال و قایع بعد از آن ناشی از چه الماس يار دنیمردم در سرتاس يانحطاط فكر. 17

 

 

 


