
 ن )ع(کتابخوانی از زندگینامه امام حس سواالت مسابقه

 یمدرس یمحمدتقنویسنده :  –السالم( هیعل یامام حسن مجتب تیاهل ب میکر یراه نور )زندگان تگرانیهدامنبع : 

 

 ؟را به آن حضرت برسانند والدت تا مژده ندحضور نداشتدر مدینه  امام حسن مجتبی )ع(به هنگام تولّد  )ص(  اکرمرا پیامبر چ .1

 ندرفته بود و آله به سفر هیاهلل عل یصل امبریپالف( )

 در جنگ علیه کفار حضور داشتندو آله  هیاهلل عل یصل امبریپ)ب( 

 در بستر بیماری بودندو آله  هیاهلل عل یصل امبریپ)ج( 

 در مناسک حج حضور داشتندو آله  هیاهلل عل یصل امبریپ)د( 

 یموس نیگفته شد: نام فرزند هارون، جانش حضرت نازل شد و خطاب به آنبر پیامبر  یوحپس از والدت امام حسن مجتبی )ع( .    2

اری گذنام «حسن »  کودك را نیپس ا ،یموس نسبت به تو به منزله هارون است نسبت به زین یبود و عل ...............السالم،  هیعل

 است.  نام فرزند هارونرادف تم یکن که حسن در عرب

 عمران)الف( 

 شبّر)ب( 

 ایزکرّ)ج( 

 یمت( )د

 چه نام داشت؟مجتبی )ع(  امام حسن هیدا.   3

 خاتون مهیحل)الف( 

 هیبیثو)ب( 

 قطریمادر عبداهلل بن )ج( 

 ام الفضل)د( 

 ؟ د ساله بودندنامام حسن)ع( در زمان رحلت رسول اکرم )ص( چ. 4

 ساله 7)الف( 

 ساله 8)ب( 

 ساله9)ج( 

 ساله 11)د( 

 



 

 راسیمتشکّل از عبداللَّه بن عبّاس و عمار  یأتیدر رأس هدر کدام جنگ را امام حسن مجتبی )ع( فرزند بزرگوارش  )ع( یحضرت عل. 5

 ؟دهد. زیو پره یآگاهبار  انتیجنگ خاین را از  انیکوفه روانه کرد تا کوف سویه بن سعد ب سیو ق

 جنگ جمل)الف( 

 وانرجنگ نه)ب( 

 جنگ صفین)ج( 

 جنگ احد)د( 

 ؟ امام علی )ع( در چه شبی به شهادت رسیدند. 6

 هجری 41ه مبارك رمضان سال ام 21شب  )الف(

 در آن به آسمان صعود کرد)ع(   میبن مر یسیعکه مصادف بود با شبی که  یشب )ب(

 درگذشت. )ع( یموس یوص نون  بن وشعیکه  یکه مصادف بود با شب یشب )ج(

 همه موارد )د(

 شیشاپیپانجام شد، نخستین فردی که  هجری 41دهه از ماه مبارك رمضان سال  نیدر سوّمکه در بیعت امام حسن مجتبی )ع( . 7

 ؟ نام داشت ، چهنهاد شیپا پ)ع( با امام حسن  عتیانصار برای بو بزرگان و مجاهدان 

 تمار ثمیم)الف( 

 لیمسلم بن عق)ب( 

 یبن صرد خزاع مانیسل )ج(

 بن سعد سیق)د( 

کرد و  حیو فساد حاکم بر آن را تشر یاوضاع اجتماعخطاب به آن حضرت ای در نامه  که   بصره امام حسن مجتبی )ع( در  یوال. 8

 ؟بود، که حال آن پرداخت و سرشت جامعه و گذشته نییسپس به تب

 ارطاة یبسر بن اب)الف( 

 بن عبّاس داللَّهیعب)ب( 

 هیبن اب ادیز)ج( 

 فیعثمان بن حن)د( 

 

 



 ؟دانسته اند /تیره هارهیت کدامرا مرکب از مجتبی )ع(نگاران سپاه امام حسن  خیتار. 9

کردند یم روییاز آن حضرت پ شیخو یانسان تیو انجام مأمور شیخو ینید فیکه به عنوان ادای تکل یپاکدل انیعیش )الف(             

 البته شمار آنان اندك بود. که

را تمام کنند تا در هیخواستند کار معاو یبرهه، فعلًا م نیو امام حسن بودند، امّا در ا هیخوارج که خواستار جنگ با معاو )ب(  

 کنند. یدگیرس زیبه حساب آن حضرت ن ندهیآ

محسوب یای و خرده حسابهای شخص لهیجنگ را به حساب جنگهای قب نیرا مدّ نظر داشتند و ا لیکه سران قبا یمتعصبان )ج(           

 کردند. یم

 همه موارد )د(

 یبن اب هیاوبا مع )ع( طالب یبن اب یکه حسن بن علنامه ای  مانیپکدام یک از گزینه های ذیل جزو شروط آورده شده در . 11

 می باشد؟، منعقد کرده است انیسف

 صالح او حکومت کند. نانیجانش رهیو س امبرشیمردم به کتاب خدا و سنّت پ انیدر م هیمعاو )الف(

نیکند، بلکه پس از وی حسن و پس از او حس نییبرای حکومت تع ینیتواند پس از خود جانش ینم انیسف یبن اب هیمعاو )ب(       

 بر مردم حکومت کنند. دیبا

مانیکند و پ ادیخصوص سوگند  نیدر ا دیبا هیدر امان باشند و معاو دیزنان و فرزندانشان با زیو ن یعل روانیو پ ارانی )ج(  

 .ردی. اگر بنده ای به خداوند سوگند بخورد و سپس به عهد خود و آنچه گفته است وفادار بماند، خداوند بر او خرده نگدهد

 همه موارد )د(

 پاسخنامه مسابقه کتابخوانی از زندگینامه امام حسن مجتبی )ع(

 د ج ب الف سوال  د ج ب الف سوال
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 .........................................تلفن همراه : ...........................           ......       ...................................................نام و نام خانوادگی :               


