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  است؟ چيزي چه به زن بودن گرانبها اسالم نظر از .1
     سياسي هايصحنه در حضور( الف
 اقتصادي فعاليت در مردان با همگام( ب
    شوهرداري خوب و فرزند پرورش( ج
 اسالمي حدود با حريم مرد و زن ميانبودن (د
 

 براي نظر به جامعيت اسالم به چه چيزي باید نگریست؟مطهري)ره(  به عقيده شهيد .2
   (ص)اسالم پيامبر نشيب و فراز پر دوران(الف
 (ع)علي حاكمت دوران( ب
      حسيني نهضت( ج
 (ع)صادق امام و )ع(باقر امام دوران( د
 

  شدند؟ اسالمي هاي دستگاه وارد زماني چه از اميه بني .3
      (ص)اسالم پيامبر زمان( الف
  ابابكر خالفت زمان( ب
     خطاب بن عمر خالفت زمان( ج
 (ع)علي خالفت زمان( د
 

 . باشد........  كه است مؤثرتر و زیباتر هنگامي قرآن تالوتبه عقيده مؤلف،  .4
    آن با متناسب آهنگ با سوره هر( الف
  خودش مخاطب و خداست گوينده كند فرض( ب
     شده رعايت تجويد و روخواني نكات( ج
 مورد سه هر( د
 

 .است........  آن درست معناي و است شده استعمال زیاد «تبليغ» كلمه قرآن دربه تعبير مؤلف،  .5
    منكر از نهي و معروف به امر( الف
 ديگر كس به كسي از پيام يك رساندن( ب
       ايصال( ج
 مورد سه هر( د
 

 آورد؟ در سلطنت شكل به را خالفت كه كرد متقاعد را معاویه كسي چه( ع)حسن امام شهادت از بعد .6

   عمر بنعبدا... ( الف
   شُعبه بن رهيمُغ( ب
   عاص بن عمرو( ج
 زبير بن عبدا...( د
 

 دارد؟ اشاره اينكته چه به «اَبي وَ جدّي بسيره اَسيرَ» : فرمود كه( ع)حسين امام سخن .7
 راه و روش جدم، پدرم و برادرم است.راه و روش من همان ( الف
 نكردند عمل سنت و كتاب به پيشين خلفاي( ب
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    خلفاي سه گانه به سيره ي جدم پشت كردند.( ج
 روش خلفاء در اجراي قرآن و سنت با پيامبر)ص( متفاوت بود.( د
 

 شد؟ خارج مدینه از شعاري چه با( ع)حسين امام .8
 .باشم نداشته زمين در پناهگاهي اينكه ولو كنمنمي بيعت( الف

 .كنم قيام كه امداده مثبت پاسخ كوفيان دعوت به( ب

  .كنممي قيام منكر از نهي و معروف به امر بخاطر من( ج

 .كنممي قيام پذيرم،نمي من و خواهندمي بيعت من از چون( د
 

 چيست؟ «باشد امت گناهان كفارة تا شد كشته( ع)حسين كه جمله این پيرامون مطهري استاد نظر از .9
    دارد اسالمي روايات در ريشه و صحيح مطلب( الف
 است. شده گرفته مسيحيت دنياي از حرف اين( ب

    .است امام هدف دربارة لفظي تحريفات از يكي( ج

 .نشان دهنده تقدس نهضت حسيني است( د
 

 كيست؟ از ،«بگرید( تحریفات) هایش مصيبت این بر بگرید( ع)حسين بر بخواهد كسي اگر امروز» سخن این .10
   نوري حاجي( الف
               قمي عباس شيخ(ب
    دربندي(ج
 مطهري( د
 

 و كرده ذكر......  فقط را كردند مالقات جابر با و آمدند كربال به شام از اسرا كه اول سال در اربعين جریانبه تعبير مؤلف،  .11

 . كندمي تكذیب دیگر جاي در
   القلوب مُحرِق( الف
   الشهاده اسرار( ب
    لهوف( ج
 الشهداء روضه( د

 

  است؟ كدام ؛بخشد مي «هویت» جامعه یك به كه عاملي مهمترین .12
     عنصر واليت فقيه( الف
 مقدس حماسه( ب
   عنصر از خود گذشتگي (ج
 احساس شخصيت( د
 

  است؟ كدام مقدسحماسه ي  مهم اركان از یكي .13
 .باشد داشته وجود بزرگي مرد( الف
 .بيندمي را بشريت يا حقيقت فقط كه كسي( ب
 .باشد داشته وجود حماسي بزرگ روح( ج
 .بدانند قهرمان را او ملت كه كسي( د



 مرحله اول –( 1397سال ) دوره مسابقات سیر مطالعاتی چهارمین

 3و2و1ورودی سیکل پایه های  2سطحویژه  –(1)جلد حماسه حسینیکتاب: 
 

3 
 

 

 است؟ نظيربي دنيا در نظر چه از حسيني حماسه ي .14
 حماسهو علو  قوّت و انساني نظر از( الف
 عرب قوم به بخشيدن حيات نظر از( ب
 دشمن با يارانش نابرابري نظر از( ج
 از نظر مظلوميت او و يارانش( د
 

 . باشد دارا را ........ جمله از طبيعي شرایط سلسله یك باید خطيب و مبلغ سينا بوعلي قول به .15
      روش و متد( الف
 تبليغ محيط با آشنايي( ب
      بيان قدرت( ج
 مطالعه و تحقيق روحيه( د
 

   «.است( ع)حسين جدم سورة كه بخوانيد خودتان فرایض و نوافل در را...... سورة» : فرمود( ع)صادق امام .16
    والفجر( الف
    يس( ب
    قدر( ج
 ضحي(د
 

  است؟ تاریخ در رنگ ترینثابت رنگ كدام آیتي مرحوم گفته به .17
     سبز( الف
   قرمز( ب
     سفيد( ج
 سياه( د
 

  ؟، كه بودشد دفن بقيع در و وفات مدینه در كه مهاجري يننخست (ص)پيامبر هجرت از پس .18
     مظعون بن عثمان( الف
               طالب ابي بن جعفر( ب
                       ابوطالب( ج
 ميثم تمار( د
 

 است؟ درست «عَلَيْه یُعْلي ال وَ یَعْلو االسالمُ» نبوي روایت از برداشت كدام .19
 .نيست پذيرفته بدهد برتري مسلمان بر را مسلمان غير كه قانوني هيچ: فقهاء( الف
 .دارد برتري منطقي هر بر اسالم هاي استدالل و منطق: متكلمين( ب
 .دارد ديگر قوانين بر برتري بشر نيازهاي براي اسالم عملي قوانين: اجتماعي( ج
 مورد سه هر( د
 

 داشت؟ دخالت حسيني نهضت گيري شكل در اساسي عنصر كدام .20
    كردن بيعت از امام امتناع و بيعت بر يزيد اصرار( الف
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 .بود امام نهضت علت كوفه مردم دعوت( ب
      كوفه در عقيل بن مسلم شهادت( ج
 تقدير و خواست خداوند( د


