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 درس هجدهم

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

 پایتخت کشور عراق کدام شهر است؟ -1
 نجف -1
 بغداد -2
 بصره -3
 کربال -4

 آرامگاه مقّدس امام علی )ع( در کدام شهر عراق قرار دارد؟ -2
 کربال -1
 سامرا -2
 نجف -3
 کاظمین -4

 قبل از ورود به حرم امامان کدام کار را انجام می دهیم؟ -3
 غسل زیارت -1
 دعا -2
 نماز زیارت -3
 فرستادن صلوات -4

 کسی حاکم بود؟در زمان امات امام حسین )ع( چه  -4

 ابوسفیان -1
 مأمون -2
 یزید -3
 متوکّل -4

 واقعه ی عاشورا کدام خاندان را رسوا کرد؟ -5



 

 

 بنی عبّاس -1
 آل بویه -2
 علویان -3
 بنی امیّه -4

 ماه رجب چه روزی است؟ 27 -6

 والدت پیامبر )ص( -1
 هجرت پیامبر )ص( -2
 مبعث پیامبر )ص( -3
 رحلت پیامبر )ص( -4

 بین الحرمین، بین حرم چه کسانی قرار دارد؟ -7

 امام حسین )ع( و امام حسین )ع( -1
 امام حسین )ع( و حضرت ابوالفضل )ع( -2
 حضرت ابوالفضل )ع( و حضرت علی )ع( -3
 امام موسی کاظم )ع( و امام حسین )ع( -4

 امام حسین )ع( و یارانش در چه سالی به شهادت رسیدند؟ -8

 هجری قمری 40محرّم سال  10 -1
 هجری قمری 61رمضان سال  21 -2
 هجری قمری 40رمضان سال  19 -3
 هجری قمری 61محرّم سال  10 -4

 امام حسین )ع( دلیل قیام خود را چه چیز اعالم کردند؟ -9

 زنده نگه داشتن دین اسالم -1
 امر به معروف -2



 

 

 نهی از منکر -3
 همه ی موارد -4

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 .................... قرار دارند.حرم حضرت امام حسین )ع( و حرم حضرت ابوالفضل )ع( در شهر  -1
 پس از شهادت امام حسن )ع( برادرش ............................ به امامت شیعیان رسید. -2
 واقعه ی .......................... خاندان بنی امیّه را رسوا کرد و ظلم و فساد آن ها را آشکار کرد. -3

 عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید.

 اول ما شیعیان، حضرت علی )ع( است.امام  -1
 یزید دستورات اسالم را زیر پا می گذاشت. -2
 یزید در ابتدای حکومت خود توانست از امام حسین )ع( بیعت بگیرد. -3
 ربیع االول، روز والدت پیامبر )ص( است. 17روز  -4

 به سؤاالت زیر با دقّت و کامل پاسخ دهید.

 نجام می دهیم؟قبل از ورود به حرم امامان چه کارهایی ا -1
  ما برای زیارت چه کسانی به شهر کربال می رویم؟ -2
 یزید چگونه مردی بود و چه می کرد؟ -3
 امام حسین )ع( درباره ی دلیل قیام خود چه فرموده اند؟ -4
 واقعه ی کربال چه تأثیرات و نتایجی داشت؟ )دو مورد( -5
 امام حسین )ع( و یارانش در چه تاریخی و در کجا به شهادت رسیدند؟ -6
 حرم کدام معصومین )ع( در شهر کربال قرار دارد؟ -7

 

 


