برگزاری مسابقه ماه محرم الحرام سال  9911دفتر ستاد -تهران در زمینه شناخت امامت و والیت
 - 1در شب تاسوعا امام (ع) فرمود هر کسی می خواهد برود .اولین کسی که اعالم وفاداری کرد چه کسی بود ؟
الف :حضرت عباس

ج :حبیب ابن مظاهر

ب :مسلم بن عوسجه

د :حضرت علی اکبر

 - 2نام امام حسین (ع) را چه کسی برای امام انتخاب نمود ؟
الف :امام علی(ع)

ج :جبرئیل

ب :پیامبراکرم(ص)

د :خداوند

 - 3مربیان امام حسین(ع) در دوران کودکی چه کسانی بودند ؟
الف :پیامبراکرم(ص)

ب :امام علی(ع) ج :پیامبر اکرم و فاطمه(س) د :پیامبراکرم و فاطمه و حضرت علی(ع)

 - 4جنگ صفین بین چه کسانی اتفاق افتاد و فرمانده لشکر حضرت علی(ع)که فرات را از معاویه گرفت چه کسی بود؟
الف :حضرت علی(ع) و معاویه  -امام حسین

ب :حضرت علی(ع) و معاویه -مسلم بن عقیل

ج :حضرت علی(ع) و معاویه -امام حسن

د :هیچ کدام

 - 5مواضع امام حسین (ع) نسبت به صلح امام حسن(ع) چه بود ؟
الف :در انزوا بود

ب :اعتراض کرد

ج  :صلح را نپذیرفت

د  :تسلیم رای امام بود

 - 6نخستین همسر امام حسین (ع) که بود و کدام یک از همسران امام حسین (ع) در کربال حضور داشت ؟
الف :شهربانو  -رباب

ب  :شهربانو  -ام اسحاق

ج  :رباب  -ام اسحاق

 – 7کدام یک از گزینه های زیر ازعوامل نهضت امام حسین (ع) می باشد ؟
الف :امربه معروف و نهی از منکر

ب  :تشکیل حکومت اسالمی ودعوت اهل کوفه

ج :اصالح امت پیامبر اکرم (ص)

د :همه موارد

 -8علت ذکر مصیبت امام حسین(ع) چیست ؟
الف :وفاداری به مکتب امام حسین(ع)

ب :همراه شدن مکتب امام حسین(ع) با چاشنی عاطفی

د  :رباب -ام زینب

د :بخشش گناهان

ج  :آشنایی با امام حسین(ع)

 -9امام حسین(ع) در چه سالی وارد مکه شد و در خانه چه کسی سکنی گزید ؟
الف :سال - 59عباس ابن عبدالمطلب

ب :سال  -66خانه ابن عباس

ج :سال - 59ابن مسعود

د  :سال  - 66عباس ابن عبدالمطلب

 -16حضرت مسلم ابن عقیل چه ماموریتی از طرف امام حسین (ع) داشت و سرانجام چه شد ؟
الف  :جمع آوری نیروی نظامی -جنگ با دشمن

ب :گفتگو با والی کوفه -زندانی شدن

ج  :قرائت نامه امام(ع) و اطالع از حقیقت کوفه  -شهادت

د  :هیچ کدام

 -11چه روزی آب را برای امام(ع) بستند ؟
ب  9 :محرم

الف  7 :محرم

د  5 :محرم

ج  :صبح تاسوعا

 -12سر مبارک امام حسین (ع) روی نیزه کدام آیه را خواند ؟
الف  :سوره کهف آیه 9

ب  :سوره ملک آیه 5

ج  :سوره بقره آیه 3

د :هیچ کدام

 - 13سخت ترین دوران برای اهل بیت(ع) کدام دوران بود ؟
الف :خالفت یزید

ب :خالفت معاویه

ج :خالفت متوکل

د :خالفت منصور دوانیقی

 -14بنا به فرمایشات امام صادق (ع) چند هزارنفر از مالئکه با حالت ژولیده تا قیامت در کنار قبر شریف حضرت سیدالشهدا
(ع) حضورخواهند داشت؟
الف :دو هزار

ب  :هفت هزار

ج  :چهار هزار

د  :سه هزار

 -15این جمله از کیست و کجا فرموده است؟ (( الهی تقبل منا هذا القربان ))
الف :حضرت زینب(س) موقع وداع با پیکر بی سر امام حسین (ع) ب  :حضرت امام حسین(ع) هنگام شهادت علی اصغر
د :هیچ کدام

ج :حضرت امام حسین(ع) هنگام شهادت حضرت مسلم

 -16هر کسی بمیرد و محبت اهل بیت (ع) در قلب او نباشد کافر مرده است  ،این حدیث از کیست؟
الف :امام علی (ع)

ب  :پیامبر اکرم(ص)

د :امام حسن(ع)

ج :امام صادق(ع)

 -17مدت حکومت بنی امیه چقدر بود؟
الف :هزار ماه

ج  25 :سال

ب  26 :سال

د  13 :سال

 -18کدام خلیفه عباسی  17بار قبر شریف امام حسین (ع) را تخریب نمود ؟
الف :متوکل

ج  :منصور

ب :مامون

د :معتصم

 -19کدام یک ازگزینه های زیر از آثار ذکرمصیبت امام حسین (ع) نیست ؟
الف :عمق بخشیدن به نهضت امام حسین(ع)

ب  :ایجاد پیوند عاطفی با امام حسین (ع)

ج  :بخشیده شدن گناهان

د  :هیچ کدام

 -26کنیه امام حسین(ع) کدام یک از گزینه زیر می باشد؟
الف :اباعبدا......

ب :ابا سجاد

ج :ابا صالح

تهیه و تدوین :حجت االسالم و المسلمین حاج آقا سیدی

د  :هیچ کدام

