پرسشنامه
-1این روایت از کیست و مخاطب اش چه کسی است؟
من زنی را دیدم که همه وجود اش شرم و حیا بود و به گونه ای سخنرانی میکرد که گویی
خطابت را از پدر بزرگوارش یاد گرفته بود
الف)بشیر بن خزیم اسدی-امام سجاد (ع)
ب)بشیر بن خزیم اسدی-حضرت زینب (س)
ج)زید بن موسی-حضرت زینب (س)
د)زید بن موسی-امام سجاد (ع)
-2این شعر از کیست؟
ای کاش پدران و در گذشتگان من که در روز جنگ بدر کشته شدند،بودند و این منظره را می
دیدند که چگونه طایفه خزرج از دم شمشیرهای ما به جزع آمده و ناله می کنند
الف)یزید
ب)ابن زبعری
ج)معاویه
د)هیچ کدام
-3این سخن از کیست؟
شما از امت من نیستید،زیرا عترت مرا کشتید و حرمت مرا شکستید
الف)امام سجاد (ع)
ب)امام حسین (ع)
ج)امام علی (ع)
د)حضرت محمد (ص)

-4حضرت زینب (س) اجازه مالقات و دیدار با اسرا را به چه کسانی داد؟
الف)زنان عرب
ب)علویان
ج)کنیزان
د)همسایه گان محله پدری شان
-5یزید در جواب خطبه حضرت زینب (س) چه گفت؟
الف)چه نیکوست فریاد فریادکنندگان و چه آسان است مرگ بر زنان
ب)چه نیکوست فریاد فریادکنندگان و چه آسان است مرگ بر زنان نوحه گر
ج)چه نیکوست فریاد فریادکنندگان و چه سخت است مرگ بر زنان نوحه گر
د)چه نیکوست فریاد زنان نوحه گر و چه آسان است مرگ فریاد کنندگان
-6امام سجاد (ع) در میان کوفیان خود را چگونه معرفی کرد؟
الف)من پسر کسی هستم که حرمت او را شکستند
ب)من پسر کسی هستم که او را درکنار شط فرات سر بریدند
ج)من فرزند کسی هستم که او را با زجر به شهادت رسانیدند
د)همه موارد
-7بهترین کسی که بعد از پیامبر به دنیا آمد که بود؟
الف)امام حسن (ع)
ب)امام حسین (ع)
ج)حضرت عباس (ع)
د)حضرت علی اکبر (ع)

-8ارزش یزید در نزد حضرت زینب (س) چه مقدار است؟
الف)مستحق مرگ
ب)مستحق مرگ و مالمت بسیار
ج)ناچیز و مستحق سرزنش زیاد
د)ناچیز و بی ارزش
-9اسرا در شهر کوفه خود را متعلق به کدام خاندان می دانستند؟
الف)اسیران آل علی (ع)
ب)اسیران آل هاشمی
ج)اسیران آل محمد (ص)
د)اسیران آل نسبی
-10کدام یک از گزینه های زیر در سخنان حضرت ام کلثوم (س) نیست؟
الف)بدانید که حزب خدا ،پیروز است و حزب شیطان زیانکار
ب)به خدا سوگند ،باید که بسیار گریه کنید و کمتر شاد شوید
ج)صبر نمایید تا آتشی که شعله های آن سرکش و فروزان است شما را در بر گیرد
د)شما خونی را بر زمین ریختید که خداوند و رسول او و قرآن،ریختن آن خون را حرام نموده
بودند
-11چرا امام سجاد از به شهادت رسیدن پدرش شگفت زده نبودند؟
الف)زیرا پیش از آن حضرت،پدرش علی (ع) کشته شد و او بسیار بزرگوارتر بود
ب)زیرا که این بزرگترین گناه و جنایتی است که می توانستید مرتکب شوید
ج)زیرا از جدم رسول اکرم خبرش داده شده بود
د)گزینه الف و ج

-12امام سجاد (ع) از مردم کوفه چه تقاضا کرد؟
الف)مرا در خون خواهی پدرم یاری کنید
ب)همراه ما به سوگ بنشینید
ج)نه با ما باشید نه بر علیه ما
د)همه موارد
-13اسرا را در کوفه به کجا منتقل کردند؟
الف)مسجد اعظم کوفه
ب)خانه ای در جوار مسجد اعظم کوفه
ج)پشت دروازه شهر کوفه
د)محله پدری حضرت زینب (س)
-14حضرت زینب (س) دلیل شعر سرایی یزید را چه حرکتی می دانست؟
الف)با عصایت به دندان های ابا عبداهلل آقای جوانان بهشت اشاره می کنی
ب)با چوب خیزران بردندان های مبارک آن حضرت می کوبی
ج)زخم کهنه ما را تازه نمودی و ریشه ما را بریده و قطع کردی
د)گزینه الف و ب
-15چه کسی به یزید مشورت داد که با اسیران همچون رسول خدا (ص) رفتار کند؟
الف)نعمان بن بشیر
ب)بشیر بن نعمان
ج)ابو برزه اسلمی
د)ابن زبعری

-16مردم کوفه به امام سجاد (ع) چه وعده هایی دادند؟
الف)ما همگی گوش به فرمان و مطیع تو می باشیم
ب)نگهدارو حافظ احترام و عزت و آبروی توایم
ج)ما از یزید که خدا او را لعنت کند  ،بازخواست خواهیم کرد
د)همه موارد
-17امام سجاد (ع) در برابر نوحه سرایی و گریه کوفیان چه پرسشی از آنها داشت؟
الف)پس چه کسی ما را کشت؟
ب)چه کسی برای ما نامه نوشت؟
ج)چرا گریه و نوحه سرایی می کنید؟
د)گزینه الف و ب
-18این سخن از کیست؟
مرگ و نیستی از آنتان باد ای اهل کوفه
الف) امام سجاد (ع)
ب)حضرت زینب (س)
ج)حضرت ام کلثوم (س)
د)حضرت سکینه (س)
-19چه کسی ابن زیاد را از قتل حضرت زینب (س) منع کرد؟
الف)عمرو بن حریث
ب)زید بن موسی
ج)ابو برزه اسلمی
د)بشیر

-20کدام یک از آیات زیر در خطبه حضرت زینب (س) در مجلس یزید قرار ندارد؟
الف)آیه  178سوره آل عمران
ب)آیه  169سوره آل عمران
ج)آیه  10سوره روم
د)آیه  9سوره تکویر
-21حضرت زینب (س) کوفیان را به چه گونه مثال زد؟
الف)مَثَل شما مَثَل زنی است که پس از تابیدن رشته های خود،آن ها را باز می کرد
ب)شما همانند سبزه ای هستید که در میان زباله ها و منجالب رها رشد کرده
ج)همانند نقره ای هستید که برای آراستن قبور مردگان استفاده می شوند
د)همه موارد
-22امام سجاد (ع) در برابر تهدید ابن زیاد چه فرمود؟
الف)تو که دیگر کسی را برای ما باقی نگذاشتی
ب)کشته شدن عادت ماست و شهادت مایه ی بزرگواری ماست
ج)من برادری داشتم که نام او نیز علی بن الحسین بود و این قوم او راکشتند
د)هیچ کدام
-23کدام نکته در سخنرانی امام سجاد (ع) در بین مردم مدینه وجود ندارد؟
الف)ما به همینگونه یکنواخت شما راضی هستیم
ب)ما درگذشتگان خود چنین چیزی ندیده بودیم و این امر جدیدی بود که دیدیم
ج)این مصیبتی است که هیچ همانند و همتایی ندارد
د)وه که این مصیبت تا چه اندازه بزرگ و سوزاننده و دردناک و فجیع و تلخ و جانسوز بود

-24حضرت زینب (س) پس از مشاهده سر بریده امام حسین (ع) در مجلس یزید حضرت را با
چه نام هایی خواند؟
الف)ای فرزند امیرالمومنین
ب)ای سید جوانان بهشت
ج)ای فرزند مکه و منی
د) همه موارد
-25حضرت زینب (س) در پاسخ پرسش ابن زیاد چه فرمود؟
رفتار خدا را با برادر و خاندانت چگونه دیدی؟
الف)اینان کسانی بودند که خداوند شهادت را برایشان رقم زده بود
ب)جز زیبایی چیز دیگری ندیدم
ج)فاسق آن کسی است که رسوا شد
د)گزینه الف و ب

