
 بسمه تعالی  

هسابقه فرهنگی بسیج کارکنان دانشگاه صنعتی اروهیه به هناسبت ایام هحرم و فرا رسیذن سالروز شهادت 

 سرور و ساالر شهیذان حضرت ابا عبذاله الحسین )ع( و هفته دولت

 قیام خونین عاشورا درچه روزی و درچه سالی به وقوع پیوست؟ .1

                                  قوزی ّجزی 65 سال هحزم ب( دّن          ّجزی قوزی                        55دّن هحزم سال  الف(       

                                     قوزی ّجزی 85 سال هحزم د( اٍل                                    ّجزی قوزی 75اٍل هحزم سال  ج(       

 ولین شهیذ کربال در جنگ تن به تن چه کسی بود؟. ا2

                                  هسلن اتي عقیلب(                                            حضزت اتَالفضل العثاس الف(

                                     حضزت علی اصغزد(                                                      حز تي یشید ریاحی ج(

 از اهام حسین)ع( ظهور کرد؟ کذاهیک از صفات زیر در کربال. 3

                                  صثز ٍ تحول عجیة، رضا ٍتسلینب(                        عت رٍحیتدًی، قَت قلة ٍ شجا شجاعت الف(

                                   وِ هَاردّد(                      کزدىکزم تشرگَاری ٍ گذشت، فداکاری ٍ فدا  ج(

 نام هادر حضرت ابوالفضل عباس چه بود و چنذ فرزنذ او در صحنه کربال به شهادت رسیذنذ؟. 4

                                  فزسًد 2 -ام الثٌیيب(                                                     فزسًد 4 –آسیِ  الف(

                                     فزسًد 3 –هزین د(                                                    فزسًد 4 –ام الثٌیي  ج(

 (( باشیذ آزاده الاقل نذاریذ دین )) اگر ؟این سخن از زبان چه کسی در صحنه کربال بیان شذه است . 5

                                  ب( حضزت اتَالفضل العثاس                الف(حضزت اهام حسیي )ع(                            

                                     حضزت علی اکثزد(                 ج(حضزت سیٌة کثزی )س(                            

 از خانذان پیاهبراکرم)ص(در روز عاشورا به شهادت رسیذ چه کسی بود؟اولین کسی که . 6

                                     اکثز علی حضزتب(                                         العثاس اتَالفضل حضزت الف(

                                     قاسنحضزت د(                                                  اصغز علی حضزت ج(

 زیاد که هست قذرت و پیروزی پوشالی شذه بود چه فرهودنذ؟ نحضرت زینب کبری)س( در پاسخ اب. 7

                                  الْی تقثل هٌا ّذا القلیلب(                                  اگز دیي ًدارید الاقل آسادُ تاشید الف(

                                     ها رایت اال جویالد(                                                 لعٌت خدا تز شوا تاد  ج(

  ؟این اشعار به وسیله چه کسی در هاتن حضرت سیذاالشهذاء سروده شذه است. 8

 (( باز این چه شورش است که در خلق عالن است ))

                                  رٍدکیب(                                                        تافقیٍحشی  الف(

 هَلَید(                                                         هحتشن کاشاًی ج(



 آغاز هفته دولت چه روزی است؟. 9

                                  شْزیَر 8 ب(                                                        شْزیَر 2 الف(

                                     تیز هاُ 35د(                                                            تیز هاُ 7 ج(

 

 پیوست؟انفجار دفتر نخست وزیری در چه روزی و در چه سالی به وقوع  .11

                                  5361شْزیَر  8(  ب                                               5361اٍل تیز هاُ ( الف

                                  5365 تیز هاُ 7( د                                                5361 شْزیَر 21( ج

 

 

 

 


