سواالت مسابقه ی کتاب دو امام مجاهد– 1399/06/21

سواالت
 -1به گفته ی امام سجاد(ع) کدام خاندان سجیه شان مرگ است؟
الف) -بنی عباس
ب) -بنی امیه
ج) -بنی هاشم
د) -خاندان علوی
 - -2کدام یک از شخصیت های زیر بعد از واقعه ی کربال جمعیتی که هوا خواه اهل بیت بودند را دور هم جمع کرد و دور بنی امیه را خالی کرد؟
الف) -توابیت
ب) -مختار ثقفی
ج) -مردم کوفه
د) -امام سجاد(ع)
 -3جمله ی « ما انتظار هیچ گونه محبتی و عنایتی از جانب شما نداریم و از شکنجه هایی که به ما میدهید و ضربت هایی که میزنیدگله نداریم» چه
کسی به یزید گفته است؟
الف) -امام سجاد(ع)
ب) -حضزت زینب(س)
ج) -امام حسین(ع)
د) -حضرت ابوالفضل(ع)
 -4طبق کالم مقام معظم رهبری کدام واقعه ی تاریخی با عنوان عقده ی تاریخ نامیده شده است؟
الف) -واقعه ی کربال
ب) -صلح امام حسن(ع)
ج) -وقایع سقیفه
د) -واقعه ی حره
 -5کدام یک از مناطق در تحت حکومت امام علی(ع) و بعد از ایشان امام حسن(ع) مردمانش دچار نفاق ،دورویی ،سرتاپا اختالف بودند؟
الف) -شام
ب) -حجاز
ج) -کوفه
د) -مصر
 -6به نظر مقام معظم رهبری شجاع ترین چهره ی تاریخ اسالم چه کسی است؟
الف) -امام علی(ع)
ب) -امام حسن(ع)
ج) -امام حسین(ع)
د) -امام سجاد(ع)

 -7از نظر مقام معظم رهبری مسئله ی واجب و ضروری و جزو مسائل درجه یک و طراز اول اسالم کدام مسئله است؟
الف) -صلح امام حسن(ع)
ب) -غیبت کبری امام زمان(عج)
ج) -بیماری امام سجاد(ع) در وافعه ی کربال
د) -قیام سیدالشهدا(ع)
 -8یکی از ارکان انقالب پیامبر(ص) چه موردی است؟
الف) -توحید
ب) -عدالت
ج) -معاد
د) -جهاد
 -9یکی از اصول انقالب محمدی چه موردی اسا؟
الف) -برپا داشتن نماز
ب) -تکریم انسان
ج) -برپا داشتن عدالت
د) -روشن کردن یاد مرگ و معاد در دلها
 -10اصل االصول اسالم چه اصلی است؟
الف) -اصل علم آموزی
ب) -اصل محبت به اهل بیت(ع)
ج) -اصل توحید
د) -اصل خویشتن داری بر مصائب
 -11هدف قیام امام حسین(ع) همان هدف پیامبر(ص) یعنی  .....در جامعه می باشد
الف) -تغیر حال روحی مردم
ب) -تغیر جغرافیای زندگی مردم
ج) -تغیر سبک زندگی مردم
د) -انقالب
 -12موانع به نتیجه رسیدن اهداف انقالبی امام علی(ع) چیست؟
الف) -ثروت اندوزی مردم
ب) -گرایش مردم به دنیا و فراری شدن از دین
ج) -جهل مردم و وجود دشمنان
د) -وجود سبک تفکر خلیفه های قبل از امام (ع)
 -13دوران صلح امام حسن(ع) را می توان چه دورانی برای خاندان پیامبر(ص) نامید؟
الف) -دوران مخالفت های ظاهری با حکومت
ب) -دوران مبارزه ی مخفی خاندان پیامبر(ص)
ج) -دوران فشار بر خاندان پیامبر(ص)
د) -دوران آماده سازی امام حسین (ع) برای یک جنگ نابرابر

 -14عامل بقای اسالم حقیقی چیست؟
الف) -قیام امام حسین(ع)
ب) -ظهور امام زمان(ع)
ج) -انقالب سال  57در ایران
د) -قیام مختار
 -15چرا امام علی(ع) در شرایط سختی قرار داشت؟
الف) -اختالفاتی که خلفا به وجود آورده بودند
ب) -فتنه گون بودن شرایط
ج) -رفتار معاویه در جامعه
د) -از دست دادن پیامبر(ص) و حضرت زهرا(س) در طول یک سال
 -16از علل ناهماهنگی در کوفه چیست؟
الف) -چند ملیتی بودن کوفه
ب) -شرایط جنگی بودن کوفه
ج) -وجود دو گروه موالی و اعراب در کوفع
د) -وجود دسیسه های زنان در کوفه
 -17چرا معاویه از بیت المال سخاوت به خرج می داد؟
الف) -دست و دلبازی معاویه
ب) -ترحم نسبت به اطرافیان
ج) -به وجود آوردن اختالفات طبقاتی در جامعه
د) -تحکیم حکومتش
 -18زمانی که امام علی(ع) بر روی اصول اساسی دین تاکید داشتند باعث دور شدن چه گروهی از ایشان شد؟
الف) -جهادگران
ب) -دنیاگرایان
ج) -دین داران منافق
د) -عوام مردم
 -19خوارج توسط چه کسی تحریک شدند و جنگ نهروان را به راه انداختند؟
الف) -مهره های درونی
ب) -مردم شام
ج) -معاویه
د) -عایشه ،طلحه و زبیر
 ........ -20یعنی پیکار با دشمن مکتب و ایدئولوژی اسالم در هر عرصه ای.
الف) -جهاد
ب) -پرداخت خمس و زکات
ج) -برگزاری اعمال حج
د) -مبارزه با منافق و فتنه گر در جامعه
امتیاز قابل قبول کسب حداقل  %70نمره می باشد.

شرکت کننده محترم لطفا پس از پاسخ به سواالت  ،پاسخنامه خود را حداکثر تا 99/06/30
به آدرس ایمیل  Farhangi@iaudehagh.ac.irارسال و یا حضورا به دانشگاه تحویل نمایید.
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