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 جدا گردیده است چه فرمودند ؟ از او  )ص(پیامرب )ص( در تعبیر خواب ام الفضل که در عامل خواب دیده بود پاره ای از گوشت بدن پیامرب -1

 الف: به زودی از فاطمه پسری متولد می شود و آن را به تو می دهم تا شیرش دهی 
 به دست امتم کشته خواهد شد، حسین ب: پسرم، 

 رزندان فاطمه ظلم خواهند کرد ج: امتم بر ف
 دخرتم فاطمه ستم روا خواهند کرد د: امتم بر 

 
 می باشد ؟ )ع(از کدام معصوم  «خدایا خوار گردان کسی را که حسین را خوار کند و قاتلش را بکش و او را به مقصودش نرسان »حدیث شریف  -2

 د: امام حسن )ع(                       ج: حضرت زهرا )س(                        ب:پیامرب )ص(                     الف : امام علی )ع( 
 
می گویی و سرشت پلید خود را آشکار می روغ دشود سوگند به خدا  !  ای پسر زرقا تو فرمان می دهی که گردن من زده وای بر تو ای» :ه کسی فرمودامام حسین )ع( به چ -3

 ؟«کنی 
 د: یزید                                         ج: مروان                  بن  زیاد  دا...یب: عب                   بهالف : ولید بن عت

 
 کردند ؟ا یزید مطلع شدند در کجا اجتماع ب)ع( هنگامی که مردم کوفه از عدم بیعت امام حسین  -4

 د: منزل سلیمان بن صرد خزاعی                 ج: منزل هانی                            بن مظهر ب: منزل حبیب                رفاعه بن شداد منزل  الف : 
 
 یزید بعد از شنیدن ماجرای ورود حضرت مسلم به کوفه چه اقدامی اجنام داد ؟ -5

 زمامدار کوفه کرد ، الف : عبیداهلل بن زیاد را که حاکم بصره بود با حفظ مست 
 ر را فرماندار کوفه کرد و دستور قتل مسلم را صادر کرد ب: نعمان بن بشی

 ج: از قبیله های متیم و حنظله برای قتل امام حسین )ع( طلب یاری کرد 
 د : به  فرماندار کوفه دستور دستگیری مسلم را داد 

 
 هانی فرستاده بود ؟ ی بن زیاد چه کسی را به عنوان جاسوس به خانه ...عبیدا -6

 د: عمر بن حجاج                         ج: اشعث بن قیس                         ب: معقل                ران مح الف : بکیر بن
 
 بن زیاد چه دعایی کرد ؟ ...مسلم به عقیل هنگام صحبت با عبیدا -7

 و نسلت را در زمین نابود و هالک گرداند الف : امیدوارم خدا تو را 
 )ع( و یارانش را پیروز و غالب بر مشا گرداند  ب: امیداورم خدا حسین

 ج: امیدوارم خداوند مقام شهادت را بدست بدترین خلقش نصیب من گرداند 
 و آشوب تو و پدرانت را فر ا گیرد  د: امیدوارم فتنه

 
 
 
 فرمود ؟چه ن غالب هنگام مالقات با امام حسین )ع( به ایشان بشرب -8

 ما فرمان داده که سخن تو را بشنویم و از تو اطاعت کنیم  خداوند به ! الف : ای حجت خدا
 ب: اگر ترس دارید که دمشنان روبروی مشا قرار گیرند ما با مشا همراهی می کنیم 

 ج: چرا با شتاب از مکه خارج شدید و به سوی کوفه آمدید 
 است بنی امیهبا تو است و مششیر هایشان با  ا پشت سر گذاشتم در حالی که دهلایشاند: عراق ر

  
 ؟«بیرون آمده اید  )ص(چه باعث شد که مشا از حرم خدا و حرم جدتان رسول خدا»چه کسی به حالت اعرتاض گونه به امام حسین )ع( چنین گفت :  -9

 د: حممد بن حنفیه                         بن ریسان  ج: حبیر                          ب: زهیر بن قین                       الف : ابوهره 
 

 سهر چه فرمودند ؟مامام حسین )ع( هنگام شنیدن خرب شهادت قیس بن  -10
 برای شیعیان ما خانه ارمجندی فراهم فرما و میان ما و آنان در قرار گاه رمحتت مجع کن ! الف : خدایا 

 ب: خدا قیس را رمحت کند او به سوی شادی و ریحان و بهشت و خشنودی خدا شتافت
 ت جدم قرار دهی دارم در روز قیامت قیس را مورد شفاعاز تو تقاضا  ! اج: خداوند

 را به شهادت رساندند  مان از مردم کوفه که شیعیان خالصمد: ا
 

 ردن زن و بچه اش به کربال چه بود؟در آواز انگیزه های امام حسین )ع(  به عقیده مولف یکی -11
 الف : بنا به اهلام اهلی امام حسین )ع( این کار را اجنام داد 

 از مقام شهادت حمروم شود  )ع(این باعث شود امام حسین و ب: به این علت که یزید آنها را در حجاز به اسارت نگیرد
 ت برای حفظ خاندان و زن و بچه  خود این تصیمیم را گرفج: 
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 د: هیچکدام 
 

 زهیربن قین در رابطه با اظهار وفاداری به امام حسین )ع( چه فرمودند ؟ -12
 الف : هرگز تو را رها منی کنیم تا اینکه خدا بداند که سفارش پیامرب را درباره تو حفظ  کردیم 

 ب: هرگاه  ما در پیش روی تو کشته شویم به عهد خود با خدا وفا کرده ایم 
 در عوض خداوند کشته شدن  را از جان تو دور سازد  ،رم که هزار با ر کشته شوم و زنده گردمج: دوست دا

 د: جامنان به فدایت ما با دست ها و صورتهایمان از تو نگهبانی می کنیم 
 

 در شب عاشورا چند نفر از لشکریان عمر سعد به امام حسین )ع( پیوستند ؟ -13
 نفر  32د:                         نفر  27ج:                          نفر 18ب:                        نفر  43الف : 

 
 در صبح عاشورا چه کسی اولین تیر را به مست امام حسین )ع( پرتاب کرد؟ -14

 د: حربن یزید ریاحی                       ج: ابی سفیان                بن زیاد ب: عبیدا...                    الف : عمر سعد 
 

 شد ؟می کدام یک از یاران امام حسین )ع( توسط مادر و همسرش برای جنگ با دمشنان تشویق  -15
 د: حربن یزید ریاحی                   خضیر  بریربنج:                           ب: وهب بن حباب کلبی                 الف : زهیر بن قین 

 
 
  

 ؟«برسان  )ص(مرا به رسول خدام تو جلوتر از من در بهشت هستی سال »:سین )ع( به کدام یک از یاران خود فرمود امام ح -16
 ون غالم ابوذر الف: ج
 بن خالد  وب: عمر
 بن قرطه انصاری  وج: عمر

 د: حبیب بن مظاهر 
 

 کدام قبیله بر پیکر های شهدا مناز خواندند و آنها را به خاک سپردند؟ -17
 : قبیله متیم  الف

 ب: قبیله کنده 
 ج: قبلیه هوازن 

 د: قبیله بنی اسد 
 

 کوفه اعرتاض کرد و او را دروغگو خواند؟بن زیاد در مسجد  …سی در برابر سخنان عبیداچه ک – 18
 بن عفیف ازدی  …الف : عبدا

 ب: امام سجاد )ع( 
 ج: حضرت زینب )س( 

 د: محید بن مسلم 
 

 چه گفتند؟ مردم شام ،مشورت کرد ،یران چگونه رفتار کندردم شام در مورد اینکه با اسبا م هنگامی که یزید -19
 کن  ا را آزادالف: آنه

 ب: آنهار ا بکش 
 ج: آنها را در خانه شان زندانی کن 
 د: آنها را در بازار بردگان بفروش 

 
 ؟«نشیمنگاه خود را در آتش ببین  ،ق خریدیخشنودی خملوق را به خشم خال»امام سجاد )ع( به چه کسی و در کجا فرمود: -20

 جملس یزید –الف : عمر سعد 
 شام –ب: یزید 

 مناز مجعه  -یزید  ج: خطیب
 قتلگاه  –د: سنان بن انس 

 


