
 سواالت مسابقه نهضت عاشورا، وژیه اعضای مجمع ادوار دانشجویان زنجان
 

 است؟ درست جمله کدام متن طبق-1

 .زدند گره و پيوند عاشورا ى قضيه در عاطفى گيرى جهت با را انقالبى مترقىِ فرهنگىِ گيرى جهت ره، امام( الف

 پيروزی به مدت بلند در او بلكه خورد شكست السالم، عليه حسين امام كه كند خيال كسى اگر خطاست( ب

 .رسيد

 از را خشنى بسيار چهره دشمن كه آنجا ترسند، می بزرگان كه آنجا .است تاريخ در عجيب درس يك اين،( ج

 خود در را آنها اى غريبانه ميدان شوند ميدان وارد اگر كنند می احساس همه كه آنجا دهد، می نشان خود

 .گرفت خواهد

 بود، گرفته ستم و فساد و ظلمت را آن جاى همه كه دنيايى در كه است اين عاشورا حادثه جوهر و لُبّ( د

 !نكرد كمك او به كس هيچ بزرگ، دنياى اين در و كرد قيام اسالم نجات براى السالم عليه على بن حسين

 کدامند؟ زدند گره عاشورا به را انقالب نهضت مسائل )ره( امام که فصلی دو  -2

 42 و 53 های سال محرم های روز( الف

 42 و 57 های سال صفر و محرم روزهای( ب

 42 و 53 های سال صفر و محرم روزهای( ج

 42و 57 های سال محرم روزهای( د

  عبادك لیستنقذ فیك مهجته بذل و النّصح منح و» باشد؟ می زیارت یا ادعیه کدام در عبارت این -3

 «حیرةالضاّلله و الجهالة من

 كبيره جامعه زيارت (الف

 اربعين زيارت (ب

 عرفه دعای( ج



 توسل دعای( د

 ى درباره شعر بیت یك کس هر که فرمودند -روایت طبق-(والسالم الصّالة علیه)صادق امام چرا  -4

 خواهدکرد؟ واجب او بر را بهشت خداوند بگریاند، شعر بیت آن با را کسانى و بگوید عاشورا ى حادثه

 مسأله كال و عاشورا ى مسأله نگهداشتن ظلمت در و كردن منزوى براى تبليغاتى، هاى دستگاه تمام چون( الف

 .بودند شده تجهيز ع، بيت اهل ى

 قدر به بزرگ، انسان اين اما. كرد مجاهدت و نترسيد و ايستاد ميدانى يك در السالم عليه حسين امام چون( ب

 .دارد مظلوميت عظمتش،

 ب و الف (ج

 .كدام هيچ( د

 ؟عنوان شده استچه کسانی  "المغضوب علیهم "طبق روایات مصداق  -5

 مورد خشم واقع شدگان الف(

 يهوديان ب(

 ج( مسيحيان

 د( كافران

 تعریف خواص و عوام، با توجه به سخن مقام معظم رهبری به ترتیب چه بیان شده است؟ -6

 افراد كم سواد –الف( روشنفكران جامعه 

 عموم افراد جامعه –ب( مسئولين 

 افراد تابع جمع –كسانی كه بر اساس آگاهی حركت ميكنند ج( 

 كسانی كه اهل تشخيص نيستند –د( هدايتگران 

أنا من  "و آله( منظور از  هاز پیامبر)صلی اهلل علی "حسین منی و أنا من الحسین"در حدیث  -7

 چه چیز بیان شده است؟ "الحسین

 .و آله( است هالسالم( از پيامبر)صلی اهلل عليالف( نسل حسين )عليه 



 .پايدار ماند (عليه السالم)توسط حسين  )صلی اهلل عليه و آله( ب( نام پيامبر

 ج( بيانگر عالقه شديد پيامبر)صلی اهلل عليه و آله( به حسين )عليه السالم( است.

 ( است.د( دين پيامبر )صلی اهلل عليه و آله(، زنده شده حسين )عليه السالم

این قیام  نتیجهو کدام یك  ،قیام حسین )علیه السالم( هدفکدام یك از گزینه های زیر  – 8

 محسوب میشود؟

 شهادت در راه خدا –الف( انجام يك واجب در دين اسالم 

 شهادت در راه خدا –ب( تشكيل حكومت اسالمی 

 تشكيل حكومت اسالمی –ج( اصالح دين پيامبر )صل اهلل عليه وآله( 

 د( گزينه الف و ج 

 ( دو عامل اصلی گمراهی در جامعه اسالمی چه چیزی بیان شده است؟ 9

 الف( جهل و زيونی

 ب( دور شدن از ذكر خدا و پيروی از شهوات

 ج( جهل و پيروی از شهوات

 د( پيروی از طاغوت و دور شدن از ياد خدا

 ( کدام گزینه از معانی والیت می باشد؟10

 با پيوستگی با مردم و محبت به مردمالف( حكومت همراه 

 محبت به مردم وب( حكومت همراه با حكمرانی 

 ج( خالفت همراه با رعايت حال مردم

 د( خالفت همراه با رعايت سنت های اسالمی

پاسخ هر سوال را در یك خط و کل پاسخ ها را در یك پیام به آیدی لطفا  ، )شرکت کننده محترم

 (اعالم شده ارسال نمایید.


