بسمه تعالی
معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
مرکز فعالیتهای قرآن برگزار می نماید.
جعَلَنا َو إیََّاکُم مِن الطََّالِبینَ
حسَینِ وَ َ
م اهللُ أجُورَنا بِمُصَابِنا بِال ُ
أعظَ َ
م المَهدیَِّ مِن آلِ مُحَمََّد (علیهم السالم)
بِثارِهِ مَعَ وَلیَِّه اإلما َ
مسابقه بزرک کتابخوانی به مناسبت ایام شهادت حضرت امام حسین (ع)
سواالت مسابقه کتابخوانی زندگانی امام حسین (ع(
 -۱امام حسین (ع) پس از اولین نمازی که قبل از ورود به کوفه به علت بستن راه ایشان توسط حر بن زیاد اقامه کردند خطاب به
نماز گزاران و لشکریان حر فرمودند  (( :من طبق نامه های شما به سویتان آمده ام شما نمایندگانی به سوی من فرستادید و
گفتید  :امامی نداریم جز شما که ما را به راه و مسیر درست هدایت کند ))...منظور کوفیان از [امام] در نامه ها و درخواست هایی
که به حضرت ابا عبداهلل (ع) فرستاده بودند چیست؟

الف) سومین معصوم پس از حضرت رسول (ص)و برگزیده خداوند.
ب) امام سوم شیعیان و حاکمی عادل که مردم را در مسیر زندگانی هدایت کند.
ج) یک حکمرانی که در حکومت بین افراد تبعیضی قائل نیست و مطابق میل مردم عمل نماید.
د) هر سه گزینه
_2هدف حر بن زیاد از نصیحت به امام حسین (ع) پس از شنیدن خطبه ی آن حضرت در راه قادسیه چه بود؟
الف) هم با فرزند رسول خدا (ص) جنگ نکند وهم به ظاهر فرمان ابن زیاد را زیر پا قرار ندهد.

ب) آگاهی دادن به امام درباره ی عاقبت سرپیچی از دستور خلیفه
ج) متقاعد نمودن حضرت در بیعت با ابن زیاد
د) خود را در مقامی می دید که سخنانش بر روی امام (ع) تاثیر می گذارد.
_ 3عمر بن سعد پس از دستور ابن زیاد مبنی بر رفتن به سوی حضرت ابا عبدا ...در کربال به سوی
 ..........................رفت و از وی در توصیف خون حسین (ع) چه شنید؟
الف) پسر برادرش ،حمزه بن مقیره .خون حسین خونی است که اگر قطره ای از آن به دامان آدم
بنشیند تا عمر آدم باقی است لعنت به دنبال خواهد داشت.
ب) پسر خواهرش ،حمزه بن مقیره .خون حسین خونی است که اگر قطره ای از آن به دامان آدم
بنشیند تا عمر آدم باقی است لعنت به دنبال خواهد داشت.
ج) پسر برادرش ،حمزه بن مقیره  .اگر کسی قطره ای از خون حسین را بگیرد به وسیله ی خلیفه
ی وقت خیر دنیا را می برد.
د) پسر خواهرش ،حمزه بن مقیره .اگر کسی قطره ای از خون حسین را بگیرد به وسیله ی خلیفه
ی وقت خیر دنیا را می برد.
_ 4امام (ع) پس از خواندن نامه ی ابن زیاد که در روز دوم محرم به ایشان رسید بی اختیار چه گفتند؟
الف) از پسرمرجانه در شگفتم که نا آگاهانه دست به نابودی دنیا و آخرتش می زند.
ب) اگر نمیخواهید با من به عهد و پیمان کتبی خود عمل کنید من به همان شهری باز می گردم که
از آن آمده ام.
ج) از زندگی جز خفت وپستی چیز دیگری دیده نمی شود.
د) قومی که رضای مخلوق را با نارضایتی خالق به دست آورد هرگز رستگار نخواهد شد.

 - 5در صبح روز  .................محرم عمر سعد ابتدا به  .................ماموریت رفتن به پیش امام حسین (ع) را داد
پس از او  ................ , .................راهی این فرمان شد.
الف) هشتم  /عروه بن قیس  /کثیر بن عبد ا / ...به طور اجبار
ب) هفتم  /حصین بن نمیر /عروه بن قیس  /به طور اجبار
ج) هفتم  /عروه بن قیس  /کثیر بن عبدا /...داوطلبانه
د) هشتم  /حصین بن نمیر  /جابر بن یزید ازدی  /داوطلبانه
= 6کدام یک از عبارات ذیل مصداق محمد بشر در صحرای کربال است؟
الف) لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبوا
ب) در راه خدا با یاران و مالتان جهاد کنید.
ج) انما اموالکم و اوالدکم فتنه.
د) هر سه گزینه
 - 7علت شقاوت ابن سعد با وجود خیر خواهی برای امام و شناخت حق چه بود؟
الف) با وجود شناخت حق اما تعلل در تصمیم گیری داشت.
ب) با وجود شناخت حق جبهه ی حق را خالی گذاشت.
ج) خالی گذاشتن جبهه ی حق در جایگاه خواص و عدم اقدام به موقع.
د) دنیا طلبی و میل به حکومت ری با وجود شناخت حق
 - 8علت تاریخ ساز شدن شهدای راه کربال با وجود تعداد کم چه بود؟
الف ) پاک بازی و طلب بهشت برین

ب) توجه به عبارت در راه حق از کمی یاران نهراسید.
ج) شناسایی امام و اقتضای زمان
د) گزینه ی ب و ج صحیح می باشد.
 - 9اصرار عبیدا ...بن زیاد بر گرفتن بیعت با وجود تصریح امام به بازگشت چه بود؟
الف) یقین داشتن بیعت با امام به علت وجود پیروان زیاد حضرت در کوفه
ب) مشروعیت بخشی به حکومت یزید
ج) داشتن کینه از امام
د) هیچ کدام
 -۱1نشانه های تعهدات قبیله ای در کدام قسمت از این کتاب فهمیده می شود؟
الف) کمک خواستن حبیب بن مظاهر از قبیله ای نزدیک کربال
ب) فرا خواندن شمر از خواهر زادگان خود
ج) معرفی اهل بیت امام به عنوان وفادار ترین یاران توسط ایشان
د) هر سه گزینه
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