
 بسمه تعالی

 منزلت امام حسین(ع)پیرامون کتاب کتابخوانی کارکنان  اتدوره مسابق مینهفتو چهلسؤاالت 

 »دیپلم تحصیلی  طعویژه مق« 
 

 

 ؟هم معنی نام امام حسین(ع) است )1

 شبیر )د            شبر )ج          حریب )ب            حرب )الف

 ؟یافتکشتی حضرت نوح(ع) در کجا استقرار  )2

 مشعر و عرفات )د            کوه جودي )ج           نینوا )ب        کربال )الف

 ؟سخن گفتن حضرت اسماعیل(ع) با گوسفندان با کدام سند مقبول است )3

 هیچکدام )د               سخن اجنه در قرآن )ج           سخن هدهد در قرآن )ب       سخن آهو در قرآن)الف

 ؟خواستندکالم امام سجاد(ع) گنجشکها عالوه بر تسبیح خداوند چه میدر  )4

 سالمت والیتد)       لعن کفّارج)            طلب روزي ب)           دفع شرالف) 

 ؟کدام گزینه در مورد پاداش شهادت و زیارت امام حسین(ع) صحیح نیست )5

   شفا در تربت مبارکش )ب             امامت در نسل و فرزندان بزرگوارش )الف

 اجابت دعا نزد قبرش )د                               سالمت نفس زائرانش )ج

 ؟زیارت امام حسین(ع) سفارش شده است در مورد چرا  )6

                 مردم در صراط مستقیم قرار گیرند )ب       مردم از مسیر پیامبران منحرف نشوند )الف

 همه موارد )د              الگوي خویش قرار دهندامام را  )ج 

 ؟داندامام خمینی(ره) آمدن پیامبران را براي چه می )7

 سالمت جامعه )د       رفاه جامعه )ج             دفاع از مردم )ب                اصالح جامعه )الف

 ؟فرمودندپس از شهادت مسلم و هانی، امام حسین(ع) درباره مردم کوفه چه  )8

                مردم کوفه در حکومت جور خواهند رفت )ب                                     خواهند شدمردم کوفه قتل عام  )الف

 مردم کوفه دچار شکستی بزرگ خواهند شد )د                 شان خیر و سودي نخواهند داشتمردم کوفه در زندگی )ج

 ؟هنگام شهادت کدام عبارت را به کار بردا... نوري شیخ فضل )9

              ایران را بر باد دادند) ب           تهران هم کوفه کوچکی است) الف

 اجانب ایران را نابود کردندد)                      والیت مظلوم تاریخ است )ج 
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  ؟امام حسین (ع) خطاب به حر چه فرمودند )10

         چقدر گواراست مرگ در راه رسیدن به عزتب)           بیم از مرگ نیستشأن و منزلت من الف) 

 همه مواردد)                مرگ در راه خدا چیزي جز حیات ابدي نیستج)  

 ؟فساد زنان و جوانان جامعه نتیجه چیست )11

     تربیت غلط اجتماعی ب)         ترك امر به معروف و نهی از منکرالف) 

 رفتار غلط والدیند)             خود بیگانگی جامعهج)  

 ؟شوندچه کسانی در روز قیامت از قبرهایشان به صورت میمون و خوك محشور می )12

             کسانی که امامشان را رها کردند ب)           کسانی که اهل دزدي هستندالف) 

 کسانی که از جهاد فرار کردندد)            کسانی که امر و نهی را ترك کردند ج)

 ؟ در جهان امروز چهل میلیون نفر به این بیماري مبتال هستند )13

 فقر منیزیم ناشی از اختالل غذاي حرام )د                ایدز )ج                آنکولوژي )ب           سرطان )الف

 ؟اسم میمون یزید چه بود )14

 شمس القردد)                     ابن یزید ج)           ابایزیدب)          اباقیسالف) 

 ؟شودچه عاملی باعث زیادي اضطراب و سکته در جامعه می )15

 سیلد)            طوفانج)    رابطه نامشروع و گناهب)    زلزلهالف) 

 ؟ند بر قوم فاسد بنی اسرائیل پس از مهلت چه کسی را حاکم کردخداو )16

 بن شهان مالکد)                النصربختج)            النّصربیرقب)           طالوتالف) 

 ؟در روز نهم محرم امام حسین(ع) از دشمن براي چه کاري مهلت خواست )17

 همه موارد د)            دعا خواندن ج)                   قرآن خواندن )ب        نماز خواندن )الف

 ؟غیرت همان ............ استمعنی  )18

 غرّد )د          تحدث )ج      غرور )ب           تعصب )الف 

 ؟خوردن اموال یتیم به چه تعبیر شده است )19

 هیچکدام )د          خوردن آب جوش )ج               خوردن آتش )ب       خوردن کثافات )الف

 ؟مقدس جمهوري اسالمی، ولی نعمت معرفی نمود امام خمینی(ره) چه کسانی را در نظام )20

 اهل ایمان و جهاد و شهادت )د      تمام اقشار جامعه )ج           معلمان و اساتید )ب      فقرا و بیچارگان )الف
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