سواالت مسابقه ی کتاب همرزمان حسین(ع) – 1399/06/11

سواالت
 -1طبق بیانات رهبری در شناخت اهل بیت(ع) چه موردی بر ما الزم است که یاد بگیریم؟
الف) بیوگرافی زندگی اهل بیت(ع).
ب) شناخت سیمای واقعی اهل بیت(ع).
ج)تاریخ دوره ای که اهل بیت(ع) زندگی می کردند.
د)زندگی شخصی و ارتباط اهل بیت(ع) با خانواده و اطرافیان
 -2به تعبیر قرآن کریم « منذر» به چه کسی گفته می شود؟
الف)کسی که مدام به دیگران تذکر می دهد
ب)کسی که نذر می کند و نذرش را ادا می کند.
ج)پدید آورنده ی انقالب
د)کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند
 -3طبق سخنان رهبری موتور انسان و نیروی محرک بشریت به سوی تکامل و تعالی چیست؟
الف)قرآن و تفسیر آن
ب)رهنمودهای گفته شده در دین و روایات
ج)کتب روایی نوشته شده از اهل بیت(ع)
د)اسالم و قرآن
 -4مردم بعد از واقعه ی عاشورا چه اتفاقی در دین شان افتاد؟
الف) مرتد شدند
ب) ایمان عده ای قوی تر شد
ج)عموم مردم توبه کردند
د)عده ای محدود از دین خارج شدند
 -5کدام یک از خلفای بنی امیه قرآن را با تیر زد و شعرهایی در مدح شراب گفت؟
الف)معاویه
ب)یزید
ج)ولید بن یزید
د)ابن زیاد
 -6شیعیان در طول تاریخ بیشترین تمرکز و بخثشان بر روی چه موضوعی بوده است؟
الف) اسالم
ب)امامت
ج)قرآن
د)تحریفات ایجاد شده در دین
 -7در حکومت هایی امثال حکومت بنی امیه یک امر طبیعی ،ضروری و قهری چه موردی است؟
الف)تقسیم بیت المال به صورت نابرابر
ب)به کار گیری خویشاوندان در دستگاه حکومت
ج)مبارزه آشکار با امام زمان
د)اختالف طبقاتی ،نابرابری و تبعیض در جامعه

 -8مخالفان حکومت انقالبی امام علی(ع) از منظر رهبری چه کسانی هستند؟
الف)کسانی که از انقالب امام علی(ع) رنج می برند و صدمه می خورند
ب)کسانی که اجدادشان در جنگ با امام علی(ع) کشته شده اند
ج)کسانی که عثمان را کشتند و به جایگاهی نرسیدند
د)کسانی که لباس نفاق به تن دارند
 -9در کالم رهبری کدام یم از صاحبه را به عنوان یک فرد گوشه نشین یاد می کند و تاکید می کند که این فرد هیچ گونه ترسی ندارد .و معاویه به
او می گوید که قرآن را تفسیر نکن.
الف)ابی بن کعب
ب)ابن مسعود
ج)ابن عباس
د)ابوذر
 -10در چه دوره ای امام صادق(ع) توانستند شاگردان بسیار زیادی تربیت کنند و تعداد قابل توجهی روایت هم از ایشان ثبت شود.
الف)در دوره ی حکومت بنی امیه
ب)در کل دوره ی حکومت بنی عباس
ج)در مواقعی که ایشان در زندان بودند
د)در دورانی که بنی عباس درگیر دشمنان خارجی از جمله شام و یمن بودند.
 ...... -11یک وسیله است که برای رساندن انسان با هدفی به هدفش .طبق سخنان رهبری این تعریف چه موردی در دین می باشد؟
الف) تقیه
ب) تفقه در دین
ج)توریه کردن
د)علم شناسی
 -12طبق کالم رهبری مضمون نامه ی امام حسن عسگری به مردم قم و آوج چه بود؟
الف)اعتراض نسبت به وضع موجود جامعه در زمان حکومت عباسی
ب)دلگرمی مردم که شرایط سخت را تحمل کنند.
ج)اطمینان به مردم که من همچنان راه پدرانم را ادامه می دهم
د)بشارت به آمدن منجی جهانی که دنیا را تغیر خواهد داد
 -13از نظر رهبری نقش چه قشری به اندازه ی نقش علما ،دانشمندان و فقیهان حساس است؟
الف)والیان هر شهر
ب)شاعران
ج)قاضی هر شهر
د)تاجران هر شهر
 -14طبقات باالیی جامعه در زمان امام حسین(ع) چرا پشت امام زمانشان را خالی کردند؟
الف)ترس از مرگ
ب)ترس از خلیف و کارگذارانش
ج)ضعف ایمان
د)طمع مال دنیا
 -15چرا هشام بن عبدالملک امام باقر(ع) را به شام برد؟
الف)گزارش هایی که به هشام می رسید مبنی بر اینکه این جایگاه حق هشام نیست و حق امام باقر(ع) است
ب)حسادت نسبت امام(ع) و جایگاه ایشان
ج)با درس و فتوا و شاگرد پروری امام(ع) مخالف بود
د)ترس زیاد شدن یاران امام(ع) و یک شورش احتمالی علیه حکومت اتفاق بیفتد.

 -16طبق کالم رهبری شدید ترین مبارزه ای که امامان معصوم(ع) با دستگاه حکومت کردند چه بوده است؟
الف) مبارزه ی فکری و منطقی
ب)مبارزه ی تبلیغاتی
ج)مبارزه ی نظامی
د)مبارزه ی سیاسی
 -17طبق سخنان رهبری یکی از مسائلی که باید در مباحث زندگی اهل بیت(ع) بررسی گردد چه موردی است؟
الف)ظلم حاکمان وقت
ب)زندگی فردی هر امام معصوم(ع)
ج)بحث امامزادگان انقالبی و شورشگر دوران بنی امیه و بنی عباس
د)شاگرد پروری اهل بیت(ع)
 -18چرا امام هادی(ع) امام جواد(ع) و امام حسن عسگر(ع) را از مدینه یک سره به عراق و در عراق ماندند و در عراق شهید و دفن شدند؟
الف)دستگاه حاکم از به دنیا آمدن منجی اطالع یافته بود
ب)شیعه به اوج قدرت خودش رسیده بود
ج)ترس از وجود این سه امام(ع) بزرگوار
د)روشنگری هایی که این سه امام(ع) می کردند.
 -19گریه هایی که در طول تاریخ به مدت طوالنی ثبت شده است از جمله گریه حضرت زهرا(س) و امام سجاد(ع) به چه منظور است؟
الف)اندوه بر غم از دست دادن عزیزان
ب)التیام دل پر از دردشان
ج)ضربه زدن به دشمنان دین خدا
د)گریه را واسطه ی صحبت با خداوند می دانستند.
 -20مهمترین ضربه ای که امام صادق(ع) به منصور عباسی زد چه بود؟
الف)افشاگری علیه حکومتش
ب)اعالم نکردن نام امام بعد از خود به صورت شفاهی
ج)سکوت در برابر ظلم دستگاه حکومت
د)تربیت شاگردان شیعه
-21دو جهت بحث درباره نقش امامان در انقالب اسالمی
الف)آشنایی با نقش آنها در دین
ب)آشنایی با میزان موفقیت در انجام وظیفه
ج)الف و ب
د)فلسفه امامت و نبوت
 -22فواید دانستن خط سیر امامان چیست؟
الف)عقیده ها محکم تر می شود
ب)اعتقاد محکم می شود و پیروی از آنها صورت میگیرد
ج)امام یعنی پیشوا و پیشرو
د)داشتن خط سیر امامان فلسفه و هدف اسالم است
 -23به نظر مقام معظم رهبری دست نیرومند و فوق العاده ای که در طی سالهای گذشته در موضوع شناخت ائمه(ع) کار کرده است چیست؟
الف)تحریف
ب)قدمت مسئله امامت
ج)عدم شناخت کافی
د)قضاوت غلط

 -24فایده شناخت امام چیست؟
الف)آموزش
ب)ایجاد روح شخصیت
ج)فایده روحی و احساسی
د)ب و ج
 -25تالش استعمارگران برای از بین بردن قهرمانان ملی به چه هدفی است؟
الف)احساس حقارت
ب)بی شخصیت کردن ملت ها
ج)تحقیر آنها و تسلط بر آنها
د)ضعیف کردن ملت ها
 -26دو روش دشمنان برای از بین بردن قهرمانان ملت ها
الف)به فراموشی سپردن نام و تحریف چهره قهرمان
ب)ممنوع کردن نام آنها
ج)کم اهمیت جلوه دادن کار آنها
د)دشمنی کردن با آنها
 -27اولین گام برای شناخت ائمه (ع) چیست؟
الف)توجه به وصیت آنها
ب)باور کردن نا آگاهی از سیره آنها
ج)تالش برای شناخت بهتر آنها
د)هیچکدام
 -28دو هدف امام چیست؟
الف)تدوین مکتب و ادامه دادن راه نبوت
ب)ادامه دادن راه نبوت و ایجاد انقالب
ج)ایجاد جامعه ای نو و پرهیز از انحراف
د)تدوین مکتب و جلوگیری از انحراف
 -29دو هدف پیامبران در جامعه کدام است؟
الف)تعیین مکتب و جلوگیری از انحراف
ب)آماده کردن جامعه و ایجاد انقالب
ج)ایجاد جامعه نو و تدوین مکتب
د)ایجاد انقالب و ایجاد جامعه نو
 -30دو وظیفه اصلی امام بعد از پیامبر(ص) چیست؟
الف)تبیین دین و مکتب و ایجاد جامعه اسالمی
ب)شروع امامت و پیگیری دستورات پیامبر
ج)تبیین دین و تطبیق آن با نیازهای جامعه
د)رفع نیازهای معنوی جامعه و ایجاد جامعه اسالمی

 -31به تعبیر مقام معظم رهبری ویژگی شیعه حقیقی چیست؟
الف)حرکت در مسیر امام
ب)شناخت امام
ج)اطاعت از امام و پیامبر
د)الف و ب
 -32دو تعبیرغلط از جهاد وتفسیر صحیح آن به ترتیب کدام است؟
الف)جهاد بودن هر تالشی -جهاد یعنی مبارزه مسلحانه – مبارزه با دشمن
ب)جهاد بودن هر تالشی– مبارزه با دشمن -جهاد یعنی مبارزه مسلحانه
ج)مبارزه با دشمن – جهاد یعنی مبارزه مسلحانه – جهاد بودن هر تالشی
د)مبارزه با دشمن – جهاد بودن هر تالشی – جهاد یعنی مبارزه مسلحانه
 -33طوالنی ترین و دشوارترین دوره امامت کدام دوره است؟
الف)دوره اول
ب)دوره چهارم
ج)دوره سوم
د)دوره دوم
 -34دو اقدام ائمه (ع) در دوره چهارم چیست؟
الف)احیای مبانی فکری اسالم و جهاد علیه کفر
ب)مقاومت در مقابل تحریف دین و احیای مبانی فکری اسالم
ج)احیای مبانی فکری اسالم و تشکیل حذب مذهبی و سیاسی
د)مقاومت در مقابل تحریف و تشکیل حذب مذهبی و سیاسی
 -35به نظر مقام معظم رهبری علت تنها شدن امام سجاد (ع) چیست؟
الف)دنیاگرایی خواص
ب)عافیت طلبی عوام
ج)عدم بصیرت خواص
د)دنیاگرایی و عافیت طلبی خواص
 -36به تعبیر مقام معظم رهبری مادر تمامی نهضت ها در تاریخ شیعه
ب) نهضت امام علی (ع)
ب)نهضت حضرت سجاد (ع)
ج)نهضت عاشورا
د)ماجرای حضور امام باقر (ع)
 -37شروع جریان فکری شیعه از چه موقعی است
الف)از زمان امام حسن (ع)
ب)از زمان امام حسین (ع)
ج)از زمان امام صادق (ع)
د)از زمان امام باقر (ع)

 -38همرزمان امام حسین (ع) در بین ائمه کدامند
الف)امام سجاد و امام باقر (ع)
ب)امام صادق (ع) و امام سجاد (ع) و امام باقر (ع)
ج)همه امامان همرزمان امام حسین (ع) هستند
د)امام حسن و امام سجاد (ع)
 -39شیوع احادیث جعلی در چه دوره ای است؟
الف)دوره یزید بن معاویه
ب)دوره معاویه
ج)ابتدای دوره بنی عباس
د)ابتدای دوره بنی امیه
 – 40تقیه یعنی چه؟
الف)در صورتیکه کاری ضرر دارد انجام ندهیم
ب)انجام ماموریت بدون رسیدن آسیب
ج)انجام واجبات بدون ترس
د)هیچکدام
امتیاز قابل قبول کسب حداقل  %70نمره می باشد.
شرکت کننده محترم لطفا پس از پاسخ به سواالت  ،پاسخنامه خود را حداکثر تا 99/06/21
به آدرس ایمیل  Farhangi@iaudehagh.ac.irارسال و یا حضورا به دانشگاه تحویل نمایید.
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