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 خواست چه بود ؟ بن عُتبه ولید ،نخستین کاری که یزید از حاکم مدینه 1

 بیعت گرفتن از اهل مدینه  -ج   خروج عجم از مدینه                –الف 

  خروج امام و یارانشان از مدینه -افزایش مالیات                             د -ب

 بیعت نکنند در نظر گرفت ؟ معاویه چه عاقبتی ، برای کسانی که با وی 2

 گردنش را بزن و سرش را نزد من بفرست  -پرداخت مالیات              ج –الف 

  همه موارد -خروج از مدینه                 د -ب

 از چه کسانی بیم داشت ؟ ،یزید در ابتدای حکومت به ناحق خود 3

 عبدا... پسر عمر، عبدا... پسر زبیر          –الف 

 عبدالرحمن پسر ابوبکر ، ولید بن عتیبه -ب

 عبدا... پسر زبیر، حسین فرزند علی  ،عبدا... پسر عمر ، عبدالرحمن پسر ابوبکر -ج

   ی نجارنحسین فرزند علی، عبدا... پسر زبیر ، ولیدبن عتیبه ، ب -د

 امام قبل از خروج از مدینه، نماز صبح خود ا در کجا به جای آورد ؟ 4

 مسجد مدینه -در کنار تربت پاک رسول خدا      د -در خانه             ج -النبی        بالف : مسجد 

 امام قبل از خروج از مدینه، وصیتنامه خود را در حضور چه کسی نوشت و به چه شخصی سپرد؟ 5

 بالل و محمد بن حنفیه   -برادرانش حضرت ابوالفضل و محمد بن حنفیه         ب –الف 

  محمد بن حنفیه –محمد بن حنفیه  -جعفر بن ابوطالب                                  د –امّ هانی  -ج

 از مدینه را چه عنوان می کنند؟  دلیل خروجشان، امام در وصیتنامه خود 6

 راحت طلبی  –ترس و بیم از جانشان                          ب  -الف

 ادعاي حکومت  -د                          مصلحت مردم             -ج

 اولین نامه ای که از کوفه برای امام فرستاده شد از جانب چه کسانی بود ؟ 7

 دیگر شیعیان آل علی )ع( سلیمان بن صرد ...و -ب              مردم کوفه و حبیب بن مظاهر      –الف 

 هانی و اهل کوفه -د       نعمان بن بشیر و خاندانش                     -ج

 امام برای اطمینان از خواست مردم کوفه ، نامه خود را همراه چه کسانی به کوفه فرستاد ؟ 8

 حضرت ابوالفضل  –مسلم بن عقیل  -ب دونفرراهنما از قبیله قیس     -مسلم بن عقیل –الف 

  مسلم بن عقیل –سعید  –هانی  -مسلم بن عقیل                     د –قیس  –هانی  -ج
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 ه در کجا اقامت گزید؟فمسلم بن عقیل در بدو ورود به کو 9

 در خانه سلیمان بن صرد خزاعی  -در خانه نعمان بن بشیر                     ب –الف 

  کوفه دمسج -در خانه مختار بن ابی عبیده ثقفی            د -ج

 کوفه، چه شخصی را برای اداره حکومت کوفه برگزید؟یزید پس از ورود مسلم بن عقیل به  10

 عبیدا... بن زیاد -طلحه بن عبیدا...            د -زبیر بن عوام              ج -نعمان بن بشیر           ب –الف 

 شاعر معروف عرب )فرزدق( در دیدار با امام در مورد اوضاع کوفه چه گفت ؟ 11

 ان خود را براي استقبال از شما آماده کرده اندمردم کوفه شمشیرهاي بر –الف 

 مردم کوفه مخالف حضور شما در کوفه هستند -ب

 مردم کوفه دلهایشان با شماست اما شمشیرهاي آنها روي شما کشیده شده است -ج

 مردم آرزوي دیدار شما را در دل دارند -د

 سرشناس و اهل کوفه فرستادند چه کسی بود ؟ برای چهره هایای که در نامهسفیر نامه بَرِ امام حسین)ع(  12

 هانی -قیس بن مسهّر صیداوي      د -فرزدق شاعر عرب             ج -حاجر بن عبدا...             ب –الف 

عبیدا... و امویان می پردازد  ر مسجد کوفه، به مدح امام و نفرینعبیدا... با فرستاده ی امام حسین که بر باالی منب 13

 کرد؟چه 

 از او به عنوان طعمه استفاده کرد -ب                            او را به زندان انداخت  –الف 

 او را از باالي بام قصر رها ساخت تا بدنش قطعه قطعه شود -دجه کرد تا عبرت دیگران شود      او را سخت شکن -ج

 خبر شهادت مسلم و هانی در کجا به امام حسین)ع( رسید؟ 14

 در نزدیکی کوفه -در محلی به نام حاجر          د -در مکه      ج -ه          بیّدر منطقه اي به نام ثعلب –الف 

 لی در کجا به کاروان امام حسین)ع( ملحق شد؟زهیر بن قین بُجَ 15

 حج از مکه به سوي کوفه سفر در بازگشت -در روز عاشورا          ب –الف 

  از ابتداي حرکت از مدینه -د           در نزدیکی کوفه   -ج

 سرزمین کربال، با چه کسانی روبرو شدند؟به در آغاز ورود کاروان امام حسین)ع(  16

 با عبیدا... بن زیاد و سپاهش    -با استقبال مردم کوفه                           ب –الف 

 حرّبن یزید ریاحی و سپاه اهل کوفهبا  -با سلیمان بن صرد و جمعی از یارانش          د -ج

 امام حسین)ع( در سخنان خود، سپاهیان حرّ را به چه چیزی فرا می خواندند ؟ 17

 نماز اول وقت -وفاي به عهد            د -صلح و دوستی           ج -میدان نبرد             ب –الف 
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 وعده عبیدا... بن زیاد به فرمانده سپاه یزید در پیروزی جنگ با امام حسین)ع( چه بود؟  18

 حکم فرمانروایی بر حکومت ري  -حکم فرمانروایی بر کوفه            ب –الف 

 مال و ثروت -سکه هاي بی شمار                       د -ج

 ه فرات می گذرد و امام حسین در نزدیکی آن خیمه زدند؟ربال که از رودخاننام  نهری بزرگ در سرزمین ک 19

 مراد چاي -نهر الحسینیه              د -علقمه               ج -قره سو             ب –الف 

 تعداد یاران امام حسین )ع( و سپاهیان یزید در روز عاشورا چگونه بود ؟ 20

 تن از یارانشان  22امام به همراه  –هزار نفر سپاهیان یزید  08تا  22 –الف 

 هزار نفر سپاهیان یزید 22 –هزار نفر یاران امام  2 -ب

 نفر  1888سپاه یزید  –تن از یارانشان  22امام به اضافه  -ج

 هزار نفر سپاهیان یزید 08تا  22 –تن از یاران امام حسین)ع(  22 -د

 ؟بستانش عمر سعد به دستور چه کسی ، آب را بر امام و یار 21

  عبیدا... بن زیاد -یزید بن معاویه             د -ج        یزید بن رکاب کلبی  -شمربن ذي الجوشن          ب –الف 

 مضمون فرمان مخفیانه ابی عبیدا... به شمر در پاسخ نامه عمر بن سعد چه بود؟ 22

 در صورت سرپیچی عمر سعد از اجراي دستورات ، سریعاً به عبیدا... اطالع دهد  –الف 

 در صورت سرپیچی ، خود فرماندهی را بر عهده گیرد. -ب

 در صورت سرپیچی او را غل و زنجیر کند و خود فرمانده شود. -ج

 و سرش را به کوفه بفرستد.در صورت سرپیچی عمر سعد از اجراي دستورات ابن زیاد، باید گردن او را بزنند  -د

 کدامیک از پیشنهادات زیر در نامه عمر بن سعد به ابن زیاد، خواسته امام حسین)ع( نبود ؟ 23

 به یکی از سرزمینهاي اسالمی برود و مانند مسلمانان دیگر زندگی کند. –الف 

 به همان سرزمینی که قبال بوده باز گردد. -ب

 نظر و رأي او آگاه شود .دست در دست یزید بگذارد و از  -ج

  الف و ب -د

 شمربن ذی الجوشن برای چه کسانی از عبیدا... بن زیاد امان نامه گرفت ؟ 24

 عثمان عباس، جعفر، عبدا...، –خواهر زادگان خود  -ب                     برادر زاده هایش عباس و عبدا... –الف 

  الف و ب -د              براي دو نفر از یاران و دوستان نزدیکش  -ج
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 تدبیر امام حسین)ع( برای حفاظت از خیمه ها و اهل بیتش چه بود ؟ 25

 با کندن خندق در پشت خیمه ها و آتش زدن هیزم و نی در آن، راه ورود دشمن را ببندند. –الف 

 زنان و کودکان را از آنجا دور کرده و به مکانی امن ببرند -ب

 .دور تا دور خیمه ها حلقه اي زنجیر وار از سربازان قرار دادند  -ج

 فاظت از خیمه ها و اهل بیت قرار دادند.حبرادرشان حضرت ابوالفضل و عباس را مامور  -د

 پرچمدار سپاه امام حسین در رویارویی با یزید که بود؟  26

 حضرت ابوالفضل العباس  -د     زهیر        -علی اکبر           ج -حبیب بن مظاهر         ب –الف 

 

 اولین شهید کربال چه کسی بود ؟ 27

 حر بن ریاحی -حبیب بن مظاهر            د -یر         جبُرَ -حضرت ابوالفضل              ب –الف 

 به سپاه امام حسین)ع( پیوست؟ ،عدکدامیک از تیراندازان سپاه عمر بن س 28

 یزیدبن زیاد بن مهاصرکندي             -یزیدبن رباب کلبی                   ب –الف 

 عبداهلل برادر زاده شمر  -حسین بن تمیم                           د -ج

 در ظهر عاشورا امام حسین)ع( از چه کسی خواست تا اذان بگوید ؟ 29

 جعفر طیار -امه           دتمابو -بن ریاحی           جرح -سعدبن عبداهلل            ب –الف 

 چه کسی در نماز ظهر عاشورا جلوی امام ایستاده، تیرهای دشمنان را به جان می خرد و به شهادت می رسد؟ 30

 ابوالفضل العباس )ع( -د   سعیدبن عبداهلل        -زهیربن قین        ج -حبیب بن مظاهر        ب –الف 

 نخستین شخص از بنی هاشم که اجازه نبرد می گیرد کیست؟ 31

 حبیب بن مظاهر -ابوالفضل العباس)ع(           د -قاسم           ج -علی اکبر       ب –الف 

 کدامیک از فرزندان امام شبیه ترین مردم از نظر آفرینش اخالق و گفتار به رسول خداست؟ 32

 علی بن الحسین)ع( -قاسم           د -علی اکبر         ج -ابوالفضل العباس)ع(         ب –الف 

 دومین  نفر از خاندان بنی هاشم که برای رفتن به میدان اجازه می طلبید کیست؟ 33

 نقاسم بن الحس -علی اکبر           د -علی بن الحسین)ع(          ج -علی اصغر        ب –الف 

 ود؟ب ین همه مصیبت را تحمل کند چه کسیتا آخرین لحظه ایستاده تا اوفادارترین یاری که همراه امام حسین)ع( 34

 رعلی اکب -دعلی بن الحسین)ع(             -قاسم            ج -حضرت ابوالفضل عباس       ب –الف 
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 خود شهره بود؟ حضرت ابوالفضل به چه نامی و به چه دلیل در بین خاندان 35

 نورانی بودن چهره و تنومند بودن ایشان  –ماه بنی هاشم  –الف 

 زیبایی چهره و تعادل قامت ایشان  –ماه بنی هاشم  -ب

 نورانی بودن چهره و تنومند بودن ایشان  – جباب الحوائ -ج

 کسی که به تشنگان آب می دهد. –سقا  -د

 نام مادر حضرت ابوالفضل چه بود ؟ 36

 غرامّ الثّ -آمنه           د -ام البنین            ج -حضرت فاطمه)س(           ب –الف 

 حضرت عباس به خواست چه کسی و برای چه امری به میدان رفت ؟ 37

 جنگیدن با عمر بن سعد  -خواست امام حسین)ع( –الف 

 رویارویی با قاتالن علی اکبر -به خواست امام حسین )ع(  -ب

 براي خونخواهی حسین)ع( -خواست کودکان بنی هاشمبه  -ج

  آوردن آب -دستور امام خواست کودکان بنی هاشم وبه  -د

را با تیر سوراخ حضرت ابوالفضل العباس کدامیک از فرماندهان سپاه یزید به تیراندازان دستور داد مشک آب  38

 کنند؟

 حسین بن تمیم -عمر سعد          د -ج     شمربن ذي الجوشن         -یزیدبن رکاب کلبی             ب –الف 

 این سخن امام حسین)ع( را کامل کنید. 39

 اگر .................. با خون من تقویت می شود، پس ای شمشیرها مرا در میان خویش بگیرید.»

 حق و حقیقت  -ب             امر به معروف و نهی از منکر  –الف 

 دین محمد)ص( -شریعت و امامت                               د -ج

 چه کسی است ؟ معرّفاین جمله  40

اسبها شده است با ظرافت و الم را که روی خاک افتاده، و لگدکوب پای او خواهد آمد تا زیباترین گلهای ع»

 وسواس از روی زمین جمع کند.

 ام البنین -د        مختار ثقفی      -ج    امام سجاد)ع(             -ب        حضرت زینب)س(         –الف 

 


