 .1روش های ائمه اطهار(ع) در زنده نگه داشتن عاشورا و عاشوراییان کدام است؟
الف .برپایی مجالس سوگواری ،یادآوری مصائب آن حضرت(ع) ب .اهتمام ویژه به زیارت مرقد امام حسین(ع) ج .اهمیت تربت امام حسین(ع) د .همه
موارد
 .2تباکی به چه معناست؟
الف .گریه کردن

ب .لبلس مشکی بر تن کردن

ج .حالت گریه به خود گرفتن

د .نوحه سرایی

 .3جنایت مهم یزید چه بود؟
الف .فاجعه خونین کربال ب .کشتار وسیع مردم مدینه

د .همه موارد

ج .آتش زدن کعبه

 .4خداوند در سوره آل عمران آیه  110دلیل بهترین امت بودن را چه چیزی دانسته است؟
الف .امر به معروف و نهی از منکر ب .جهاد

د .ایمان به خدا

ج .سرنگونی ظالمان

 .5امام حسین(ع) آینده بسیار تاریک جامعه اسالمی را بعد از روی کار آمدن چه کسی پیش بینی کرد؟
ب .یزید

الف .معاویه

د .ابوسفیان

ج .ابن زیاد

 .6یکی از اهداف مهم قیام امام حسین(ع) چه بود؟
الف .احیای دین خدا

ب .مبارزه با بدعت ها و مفاسد دستگاه بنی امیه ج .رهایی اسالم از چنگال منافقان و دشمنان خدا د .همه موارد

 .7پس از مرگ معاویه چه کسی به امام حسین(ع) پیشنهاد بیعت با یزید را داد؟
الف .مروان بن حکم

ب .عبداهلل بن زبیر

د .ابن زیاد

ج .ولید

 .8امام حسین(ع) در شب جمعه سوم شعبان سال  60هجری در حالی که این آیه را تالوت می کرد وارد سرزمین مکه شد؟
الف .فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین ب .و لما توجه تلقاء مدین قال عسی ربی ان یهدینی سواء السبیل
د .کل نفسه ذائقه الموت و انما توفون اجورکم

ج .ان هلل و انا الیه راجعون

 .9امام حسین(ع) در کدام منطقه با سپاه حر برخورد کرد؟
الف .منزلگاه زباله

ب .منزلگاه بیضه

د .منطقه ذوحسم

ج .سرزمین کربال

 .10روز عاشورا چه کسی اولین تیر را بر کمان نهاد و به سوی یاران امام رها ساخت؟
الف .عمربن سعد

ب .حجاربن ابجر

د .شبث بن ربعی

ج .قیس ابن اشعث

 .11در روز عاشورا اولین فرد از بنی هاشم که آماده نبرد شد چه کسی بود؟
ب .عباس

الف .قاسم

د .حبیب بن مظاهر

ج .علی اکبر

 .12عنصر جنایت که حضرت عباس(ع) را به شهادت رساند که بود؟
الف .عمربن سعد

ج .شمربن ذوالجوشن

ب .قیس بن اشعث

د .نوفل ازرق

 .13این سخن از کیست؟" حسین بن علی(ع) گر چه در ظاهر به شهادت رسید و در مقیاس سطحی نگران شکست خورد ،ولی در برابر حقیقت و در مقیاسی
بزرگ تر پیروز شد".
الف .سید قطب

ب .موسیو ماربین آلمانی

د .این منظور

ج .شیخ مفید

 .14شعار توابین پس از شهادت امام حسین(ع) چه بود؟
الف .هیهات من الذله

ج .قولوا الاهلل االاهلل تفلحوا

ب .یالثارات الحسین

د .فهل هواال الموت؟فمرحبا

 .15عبیداهلل بن زیاد به دست چه کسی کشته شد؟
الف .ابراهیم اشتر
1

2

3

ب .محمدبن حنیفه
4

5

ج .میثم تمار
6

7

8

د .عبداهلل بن عمر
9

10

11

12

13

14

نام و نام خانوادگی:

منبع :عاشورا :ریشه ها ،انگیزه ها ،رویدادها ،پیامدها

شماره تماس:

نویسندگان :سعید داودی ،مهدی رستم نژاد زیر نظر مکارم شیرازی

" برگزار کننده :اداره کتابخانه عمومی نمین(کتابخانه عمومی فرهنگ) با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نمین"
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