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 بسمه تعالی  

مسابقه کتابخوانی ویژه  اربعین حسینی از طرف مرکز فرهننن نی ننر ن و                  

عترت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش اه علوم پزشکی تنهنران،              

ویژه اساتید، کارکنان و خانواده ایشان )همسر و فرزندان باالی ده سنا(( و                  

 دانشجویان دانش اه علوم پزشکی تهران برگزار می گردد .

جیابهی    “  الکترونیکی  کتاب  مرجع پاسخ به سواالت این مسایقه،         

را از این  درس ننابنلنین       PDF  می باشد.سوا( مسابقه و متن “ حسین 

 دانلود دارد:  

 دانلودفایل کتاب وپاسخنام :

www. nahad - tums. ir 
 بااهداء جوائز ارزنده

 نحوه آزمون:

 . ارسال توسط رابطین فرهنگی مراکز1
 mfquranetrat@gmail.comایمیل:ارسال تصویر پاسخنامه به .2

 mf_quran@ویاپیام رسان:  

 پاسخنام  را ه  صورت های زیر ارسال فرمائید:

عبارت اسیتیادی ییا        -نام خانوادگ    -نام:  به صورت پیامکی    .  3

 -کارکنانی خانواده یا دانشجو و محل خدمت یا محل تحصیل دانشجو          

ه  همراه یک عدد پانزده رقم  را وارد فرمائید؛ هطوری کی  هیجیای         

را در نظر گرفتی ی ماننید:        1ی3ی3ی4حیروف الفی بی جی د شماره های        

( یا  433143314331433)عل  مومن  تباری کارمند دانشکده پزشک ی 

 ( 433143314331433)زهرا والی  پوری همسر کارمندی امیر اعلمی 

 پیامک هفرمائید.   200092102ه  شماره      

جهت اطالع از نتیج  مساهق  ه  سایت نهاد نمایندگ  مقام معظم 

 رهبری در دانشگاه علوم پزشک  تهران مراجع  هفرمایید.
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 نام و نام خانوادگی..................................................................................

 محل خدم  ..........................................................................................

 تلفن) ترجیحاً همراه(  :..........................................................................

 دانشجو  خانواده  کارکنان اساتید        

 د ج ب الف شماره 
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محیط وحکومتی که دارای اختناق)خفقان( می باشد-11
 )مانندحکومت بنی امیه(چه ویژگی وآثاری دارد؟

الف:مردم فرصت وجرات عمل به حقایقی راکه فهمیده اند 
 راندارند.

 ب:دستگاه ظالم ومستبدنمی گذاردمردم حقایق رابفهمند.
ج:اگرفهم مردم ازدست حکومت ظالم خارج شد،نمی گذارندبه 

 آنچه فهمیده اند عمل کنند.

 د:همه موارد

 

اولین حرکت وجوشش برای شکستن فضای اختناق)خفقان(-11

 ودستگاه ظلم واستبدادوتحقق اهداف شهداءچه روزی بود؟

 الف:روزعاشورا             ب: اربعین حسینی    

 ج:قیام مختار                  د:قیام توابین

 

کدام حماسه،حرکت مردم قم رااحیاء وموتورپیش برنده -11

 پیروزی انقالب اسالمی بود؟

 الف:قیام مردم یزد    ب:قیام مردم تبریزدراربعین شهداءقم  

 ج:واقعه هفت تیر      د: قیام خونین هفده شهریور

 

چه ویژگی هایی سبب می شود که دشمنان اسالم به انگیزه -11
 های خباثت آلودخوددست نیابند؟

الف: ملتهای زنده وآگاه       ب:زبان های حق گودرجامعه      

 ج:مومنان دارای انگیزه       د:همه موارد

 

اللَِة " -11 َو َبَذلَ ُمْهَجَتُه فِیَك " درزیارت اربعین " َحْیَرِة الضَّ
اللَِة "  به چه معناست؟  لَِیْسَتْنقَِذ ِعَباَدَك ِمَن اْلَجَهالَِة َو َحْیَرِة الضَّ

از جهالت و سرگردانى گمراهى                         )نجات( الف:
 ب: کسانی که دچار گمراهی شده اند

خود را در دامن هواى نفس انداختند                                   ج:

 کسانیکه دنیا مغرورشان کرد د:

 مهمترین ویژگی خاص اربعین حسینی)ع( چیست؟ -1
 الف:احیاء یاد شهادت امام حسین علیه السالم        

 ب:خواندن زیارت اربعین  
 ج:همبستگی واتحاد            د:همه موارد

 
درچه دوره ای وبه چه علتی مزارمقدس امام حسین علیه  -1

 السالم را ویران کردند؟
 الف: دوره امویان،به دلیل کینه وعداوت بااهل بیت)ع(

ب: دوره بنی عباس،تاهیچ اثری ازخاطره ی شهداء ونام امام 
 حسین علیه السالم باقی نماند

 ج: دوره بنی عباس،به جهت انتقام ازکشته شدگان خود
 د: دوره ابن زیاد،ازبین بردن یاد ونام شهداءکربال

 
 اربعین اباعبدهللا الحسین علیه السالم روز...-1

 الف:آغازبرافراشته شدن پرچم پیام شهادت شهداءکربال  
 ب:زیارت اولین زائرامام حسین)ع(وصحابی پیامبر)ص(

 ج:پایه گذاری سنت زیارت مزارشهداءکربال
 د:همه موارد

 
مسئله اصلی آمدن اهل بیت)ع(برسرمزارسیدالشهداء)ع(-1 

 درروزاربعین چیست؟
الف:امتدادحرکت عاشورا                                                      

 ب:عدم اتمام حادثه ومسیرکربال
ج:یادآوری هدف بزرگ جامعه اسالمی وتشکیل حکومت اسالمی          

 د:همه موراد

 
 کدام موارد درپایه گذاری نهضت حسینی)ع(موثرمی باشد؟ -1

 الف:جاودانگی یادنهضت حسینی باتدبیرالهی خاندان پیامبر)ص  
ب:ماباتصمیم بجاودرست می توانیم یاد شهداءوخاطره وفلسفه 

 شهادت رااحیاء وزنده نگه داریم.
ج:مجاهدت،تبیین وافشاگری امام سجاد)ع(وزینب کبرا)س(

 دراسارت                       د:همه موارد

 
هرکس یک بیت ”روایت امام صادق علیه السالم که فرمودند: -6

شعردرباره حادثه عاشورابگویدوکسانی راباآن بیت 
به چه نکات مهمی ”  شعربگریاند،خداوندبهشت رابراوواجب خواهدکرد 

 اشاره دارد؟
 الف:مبارزه باتبلیغات دروغ ومغرضانه دشمن    

 ب:زنده نگهداشتن حقیقت وخاطره شهداءدرمقابل طوفان تبلیغات دشمن
 ج:اهمیت مبارزه باتبلیغات دشمن                   د:همه موارد

 
دنیای سرشارازعدالت وپاکی وراستی ومعرفت ومحبت، -7

دنیای .........است،که زندگی بشرهم ازآنجابه بعداست.زندگی حقیقی 
دراین عالم مربوط به دوران ...........  است که خدامی داند 

 بشردرآنجابه چه عظمتهایی نایل خواهدشد.
 بعدازظهورامام زمان)ع(          -الف: دوران امام زمان)ع( 

 آخرالزمان  –ب: دوران پیامبراکرم)ص(   
 آخرت  -آخرت             د:عدالت پیشگان  –ج:  آخرالزمان 

 
آن کسی می تواندبشررانجات بدهد که دارای .....باشدوبتواند ..... -8

کند وازشهوات بگذرد،ازمنّیت و....... وحرص و هوی وحسد وبخل 
وبقیه گرفتاریهایی که معموال انسان دارد،بیرون بیاید تابتواند........ 

 فراراه بشر روشن کند.
 شمعی                 –خودپرستی  –گذشت   -الف:ایثار
 الگویی   -خودپرستی  –ایثار  –ب:گذشت 

 چراغی                         –ترس  –تعلیم  –ج:ایثار 
 شمعی  -خودپرستی   –ایثار  –د:گذشت  
.رفتن.......... و .......... به زیارت امام حسین علیه السالم 9

درروز ........ ،سرآغازحرکت پربرکتی بودکه درطول 
قرنهاتاامروز،پیوسته وپی درپی این حرکت،پرشکوه تر،پرجاذبه 

تروپرشورترشده است ونام ویادعاشوراراروزبه روز دردنیا زنده 
 ترکرده است.

 عاشورا        –عطیه  –الف:جابربن عبدهللا 
 اربعین  –زراره  –ب:جابر بن عبدهللا  

 اربعین  -عطیه  –عاشورا      د:جابر بن عبدهللا  –کمیل  –ج: عطیه 
 

.این جمله از کیست " السالم علیک یااباعبدهللا،السالم علی الحسین 11
الشهید، شهادت تو،جهادتووایستادگی تو،اسالم رارونق دادودین پیامبر
)ص(راجان تازه بخشید.اگرآن شهادت نبود،ازدین پیغمبر)ص(چیزی 

 باقی نمی ماند ".

 الف:امام خمینی)ره(                     ب: مقام معظم رهبری          

 ج: استادشهید مطهری                   د:شهید آیت هللا بهشتی 


