
 بسمه تعالي

  9تا پایان فصل 6از ابتدای فصل  ساله( 052انسان حلقه دوم سواالت مسابقه كتابخواني)

 تلفیق از چه بخشهایی است ؟)ع( جرای امام حسینما .1

 و تشکیل حکومت اسالمی ب ( جهاد با دشمن   الف( جهاد با نفس جهاد با دشمن

 د( الف و ج              ج ( تلفیق مبارزه با دستگاه خالفت فاسد و نجات انسان ها به واسطه پیامبر

 ؟لب االصالح فی امه جدی( در کدام یک از موارد زیر بیان کردندطاین عبارت را ) و انما خرجت ل )ع(امام حسین .2

  ب (  حدیث قدسی                                          الف(  وصیت به محمدبن حنفیه

 )ع(د (  وصیت به امام سجاد                                    ج (  ایراد خطبه هنگام خروج از مکه

 بوده است ؟ مهمترین نقش صحیفه سجادیه چه .3

 ب( مقام معنوی انسان   اسالمی توحید و نبوالف( تفکر اصیل 

 د( همه موارد    ارتباط انسان با خداج( 

 بعد از واقعه عاشورا چه قیام هایی رخ داد؟ .4

   د( همه موارد  ج( توامین  ب( مختار  الف( حره

        امام حسین )ع( خطاب به حضرت زینب )س( وقتی آن حضرت احساس خطر کردند چه فرمودند؟ .5

 اف لک من خلیلب(  یا دهر   الف( هر آنچه خدا بخواهد آن خواهد شد

  د(  همه موارد  داییم و بازگشت به سوی اوستج(  همه از خ

 در مقایسه کوتاه بین حضرت زینب )س( و همسر فرعون کدام گزینه عظمت مقام زینب کبری را نشان می دهد؟  .6

   د( الف و ب                 یج( رب نجن        ب( اذ قالت رب ابن عندک بیتا فی الجنه الف( و نجنی من فرعون و عمله

 امام سجاد چند مرتبه اسیر شدند؟ در زمان کدام خلیفه؟. 7

 مرتبه بار اول از کربال بار دوم از مدینه در زمان عبدالملک بن مروان 2الف( 

 مرتبه بار اول از کربال به شام بار دوم از شام به کربال در زمان عبدالملک بن مروان 2ب( 

 به شام در زمان عبیدا... بن زیادمرتبه از کربال  1ج( 

 د( همه موارد

 . هنگامی که حادثه عاشورا رخ داد در سراسر عالم اسالم چه اتفاقی رخ داد؟ 8

  د( قیام پس از عاشورا    ج( رعب و وحشت میان شیعیان    ب( رعب و وحشت میان بنی امیه  الف( خوشحالی میان بنی امیه

 آن چه می باشید؟)ارتد الناس بعد الحسین اال ثالله(این روایت از کیست و موضوع . 9

 ب( امام سجاد )ع( وضع کلی جهان اسالم نسب ائمه  الف( امام محمد باقر)ع( اوضاع ائمه بعد از عاشورا

 د( امام صادق)ع( اوضاع ائمه قبل از خودشان    ج( امام سجاد)ع( واقعه کربال

 عشرون رجال یحبنا ( . این روایت از کیست؟ )ما بمکه و المدینه11

 د( امام سجاد)ع(  ج( امام حسن)ع(  ب( امام صادق)ع( الف( امام حسین )ع(



  

 . منظور از) تشکیالت پنهانی شیعه ( چیست؟11

 ب( جمع شدن پنهانی شیعیان   الف( تشکیالت منسجم کامل

 د( رابطه اعتقادی و اتصال به ائمه اطهار  رابطه اعتقادی و اتصال مردم( ج

 ین سخن از کیست ؟و منظور چه کسانی هستند؟) فلم یزل القوم فی جمع آله الحرب االستعداد للقتال(. ا12

     شیعیان -ب( شیخ طبری                                  مسلمانان -الف( عبدا... بن حنظله

  شیعیان -د( یحیی بن ام الطویل    بنی امیه -ج( خالدبن عبدا... قسری

 سجاد )ع( بعد از واقعه عاشورا کدام یک از موارد زیر را انجام دادند؟. امام 13

 الف( تدوین اندیشه اسالمی به صورت درستو طبق ما انزل ا...

 نسبت به خالفت و والیت و امامت ب( اثبات حقانیت اهل بیت و استحقاق آنها

 ج ( ایجاد تشکیالت منسجم برای پیروان آل محمد)ص( یعنی پیروان تشیع

 د( همه موارد

 . امام سجاد)ع( برای ترویج دین و زنده نگه داشتن اسالم از چه روشهایی استفاده کردند؟14

 د( هیچ کدام                          ج( تقیه کردند              ب( شیوه موعظه و دعا    الف( خطابه به عامه مردم

 . امام یعنی...........15

 ب( کسی که به مردم امر و نهی میکند و عالم دینی      ومت میکند که اداره امور زندگی به دست اوستالف( کسی که در جامعه حک

 د( همه موارد کسی که هم دینمان را از او یاد میگیریم و هم اداره امورمان در دست اوست رهبر جامعهج( 

 . مضمون رساله الحقوق امام سجاد )ع( چیست؟16

 ب( حق دوستان بر یکدیگر و حق والیت بر جامعه                                                یالف( حق حاکم جامعه اسالم

 د( همه موارد                            ج( حقوق افراد و اشخاص را بر یکدیگر ذکر کردند

 . یکی از نتایج دعا میتواند..............17

 ب( انگیزه سالم و صحیح را در دل ها بیدار کند    الف( انسان را به یاد خدا بیندازد 

 د( همه موارد  ج( انگیزه و توجه به عتقبت امر را در شما بیدار کند

 . دوران امام سجاد)ع( شبیه است به دوران................18

 حسین)ع( ب( دوران زندگی امام                                           الف( دوران زندگی امام حسن)ع(

 (عد( دوران ابتدایی امام صادق)                               ج( دوران آغازین دعوت پیامبر )ص( در مکه

 . شمشیر پیغمبر )ص( در اختیار کدام امام قرار داشت؟19

 د( امام حسین)ع(                 ج( امام سجاد)ع(                 ب( امام مهدی )ع(                 الف(امام علی )ع( 

 ........... از همه چیز الزم و مهم تر است.. برای ایجاد یک جامعه اسالمی ............21

 د( هیچکدام      فکری و ذهنیج( زمینه   ب( تالش و مجاهدت انسان های فداکار   الف( امامت و والیت فقیه

  


