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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 حادثه کربال و تحول تاریخ -فصل اول
چهار عامل فنای ملت ها را از دیدگاه قران کریم بیان و وضعیت موجود جمهوری اسالمی ایران را  .1

وضعیت مطلوب و استمرار  انقالب بر اساس این چهار عامل ارزیابی نموده، راه حل خویش را برای 

 (4اسالمی ارائه دهید.)

موج زنده چگونه موجی است ؟ چرا  نهضت امام حسین علیه السالم زنده، مواج و گسترش پیدا  .2

نموده است؟ علت ماندگاری نهضت حسینی را تببیین نمایید. آیا حرکت امام خمینی )ره( در 

توان یک موج زنده برای جمهوری اسالمی ایران را میراستای تحقق انقالب اسالمی و برقراری نظام 

های یک موج ها و شاخصههای بیدار در سراسر جهان تلقی نمود، با تطبیق ویژگیبیداری همه انسان

 (4زنده، پاسخ دهید )

سیرجریان نفاق را از زمان پیامبر، بعد از رحلت پیامبر و در زمان خلفا، امیرالمومنین و امام حسن تا  .3

 88معاویه  و یزید بررسی نموده،  و نقش آن را در واقعه کربال تبیین نمایید. در جریان فتنه   زمان

جهل »و « نفاق خواص»توان با نگاه آسیب شناسانه، و نیز در شرایط کنونی جامعه ما چگونه می

یری از نفوذ و ها و پیشگتریم عوامل، مورد بررسی قرار داد، برای نجات از فتنهرا به عنوان مهم« عوام

 (5تواند نقش آفرینی نماید؟)می« بصیرت حسینی»تاثیرگذاری جریان نفاق، چگونه 

در طول تاریخ، دین چه نقشی در تحوالت زندگی بشر داشته است؟ آیا نقشی رهبری کننده و   .4

ی اصالح گرانه و پیش برنده داشته است یا نقشی بازدارنده و متوقف کننده؟ پیامبران الهی، چه نقش

 نمره( 3اند؟) در تحوالت تاریخ داشته

چه رازی در کار است که در زندگی اجتماعی بشر، این موجوودی کوه اشورخ مقلوقوات اسوت،       -5 .5

های مقتلف مانند جنگ و خونریزی وجود داشوته و دارد؟ و   همیشه تضاد، تصادم و تنازع به صورت

تی جنگ و خونریزی وجود نداشته آیا روزی  قابل انتظار است که در هیچ جای دنیا، کشمکش و ح

باشد؟  مسئله تضاد و تنازع به چه صورتی در قرآن مورد پذیرش است؟  ماهیت و دلیول تضوادها و   

ها در طول تاریخ در میوان افوراد بشور،     ها میان افراد بشر چیست؟  آیا ماهیت تضادها و جنگ جنگ

مل دیگری مانند جنوگ میوان حوق و    طلبی؛ یعنی تضاد در منافع است یا ماهیت آنها به عوا منفعت

 نمره( 3گردد؟) باطل برمی

 شهید آثار مطالعاتی طرح یک سطح آزمون

 نهضت حسینی کتاب - مطهری
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هوای علموی، چورا هنووز      ریشه مشکالت امروز بشر در چیست؟ بشر امروز پس از این همه موفقیوت  .6

 نمره( 3کند؟ کمبودهایش از کدام ناحیه است و از چه چیز می نالد؟) احساس کمبود می

آیا عقل بوه تنهوایی    روحانی و معنوی دست یابد؟ تواند به آزادی انسان در جوامع امروزی چگونه می .7

آیا بودون    چرا عقل محض تأثیر چندانی در رشد بشر نداشته است؟تواند راهگشای انسان باشد؟  می

راه حل برطرخ کوردن خوالم معنووی تمودن رواج       توان ادعای انسانیت نمود؟ دین و مذهب نیز می

 نمره( 4یافته در دنیای امروز چیست؟)

ترین امواج اجتمواعی   باشد؟  زنده های فکری چه می جاودان شدن و ماندگاری برخی از نهضتدلیل  .8

چه عواملی موجب شده است که اسالم بوا   بودن این امواج چیست؟  چه امواجی هستند و علت زنده

های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که در طول تاریخ در برابر آن وجوود   وجود تمام مشکالت و مقابله

 نمره( 3ه است همواره رشد و بقام داشته و هنوز نیز در حال استمرار و رشد است؟)داشت

های الهی و غیر الهی از آن  های فکری، اعتقادی و ایمانی و در انقالب خطر بزرگی که قرآن در جریان .9

 نمره( 2برد چیست؟) نام می

زنوده و مانودگار اسوت؛ ولوی     گذرد هنوز در تاریخ  سال از واقعه کربال می 1411چرا با وجود آن که  .11

 اند؟ بسیاری از وقایع دیگر در تاریخ گم شده

 روح و باطن اسالم چیست؟ .11

در چیست؟ آیا وظیفه امام تنها 9ای دارد؟ تفاوت میان وظیفه امام و پیامبر امام کیست و چه وظیفه .12

 نمره( 3اند؟ چرا؟ ) حفظ و نگهبانی بنایی است که پیامبران ساخته

گشایی کند و بیشتر با مشورکان   جای آن که کشور خالفت را پذیرفت، چرا به7یکه حضرت عل زمانی .13

در زموان حضورت   9ترین فتنه بعد از رسول خدا بزرگو کافران بجنگد به اصالحات داخلی پرداخت؟ 

چرا خالفت حضرت علی با آن همه گرفتاری و نابسامانی آغاز یوک نقطوه عطوف در      چه بود؟7علی

 ره(نم 4تاریخ اسالم بود؟)

عنووان شقصوی کوه از     ترین دشمنان اسالم در تاریخ چه کسانی هستند؟ شقصیت معاویه به دشمن .14

اقدامات معاویه برای حکومت کرد از جنبه نفاق چگونه بود؟ 7تا زمان امام حسین7زمان حضرت علی

 نمره( 3اسالم زدایی چه بود؟)

 آیا تفکیک بین اسالم وخالفت در اسالم صحیح است؟ چرا؟ .15

تووانیم آن را بوا وضوعیت جامعوه اسوالمی       بنی امیه در مورد اسالم چگونه بود؟ چگونه موی سیاست  .16

 نمره( 4خودمان تحلیل کنیم؟ نهضت حسینی چگونه موجب اصالح در درون جامعه اسالمی شد؟)
 

 

 ماهیت قیام حسینی -فصل دوم
هوا   مانودگاری انسوان  شووند؟  عامول    ها در زمان خودشان خووب شوناخته نموی    چرا برخی شقصیت .1

شوود   ها مقصوص زمان خودشان نیستند چگونوه موی   ؟ بعضی از حوادث و وقایع مانند انسان  چیست

 نمره(3؟) ریزی کرد های حال و آینده برنامه وقایع را مقصوص زمان
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آیوا نهضوت اموام     جهان اسالم به نهضتی چنین خونین نیواز پیودا کورد؟    7چرا در زمان امام حسین .2

چرا پیام امام حسین به سورعت منتقول شود و بواقی      ند الگویی در دنیای امروز باشد؟توا می7حسین

 نمره(3) ماند؟

های مادی و  برای شناخت ماهیت یک نهضت، چه عواملی را باید مورد بررسی قرار داد؟تفاوت انقالب .3

 نمره( 3اسالمی در چیست؟)

تووانیم    و چند ماهیتی؟ چگونوه موی  قیام کربال یک بعدی و تک ماهیتی است یا دارای ابعاد مقتلف  .4

 نمره(3را تبیین کنیم؟)7ابعاد مقتلف قیام امام حسین

ایشوان  به دعوت مردم کوفه پاسخ مثبت داد؟ 7چرا امام حسین چرا امام حسین با یزید بیعت نکرد؟ .5

چورا اموام    دید پس چرا دعوتشان را اجابوت کورد؟   که از ابتدا مردم کوفه را مردمی سست عنصر می

دانست کوفیان فقط با او کار دارند به دنبال یاران بیشتر بود و خاندانش را  رغم اینکه می علیحسین 

 نمره(3نیز به همراه خود برد؟)

سیره یعنی چه؟ آیوا هموه بایود سویره     ؟   خواهم سیره جدم را احیا کنم  چرا امام حسین فرمودند می .6

 نمره( 3؟) شود عوض می های مقتلف روش و سیره رهبری داشته باشند؟آیا در دوران

شورایط عبود الورحمن را    7بور سویره تاکیود فوراوان داشوتند؟ و چورا آن حضورت       7چرا حضرت علی .7

 نمره( 2نپذیرفتند؟)

جایگاه سیره رهبر جامعه اسالمی در کتاب و سنت کجاست؟ فقها و مبلغان امت، وارث کدام شأن از  .8

 3یگاه جانشین پیامبر را پیودا کنود؟)  شود تا فقیه جا شئون پیامبرند؟ چه خصلت و ویژگی سبب می

 نمره(

های موادی   برای شناخت ماهیت یک نهضت، چه عواملی را باید مورد بررسی قرار داد؟ تفاوت انقالب .9

آگاهانه و حساب نشوده و از نووع انفجارگونوه     یک عمل نا7آیا قیام امام حسینو اسالمی در چیست؟

 نمره( 3بود؟)

و نتیجوه گیوری   ماهیت قیام حسینی را بر اساس علل اربعوه تحلیول   برای شناخت نهضت حسینی،  .11

 (4)نمایید.

)که عبارت بود  چگونه نهضت کربال در حیطه عقالنیت با توجه به عملیات در سه محور جهان اسالم .11

الگوی  تواندمی هجرت و جهاد و اسارت،استعانت از سه مکانیسم  بااز منطقه عربستان، شام، عراق( 

 قلب ردر محوتواند مینهضت حسینی چگونه  قلمداد شود؟ عقالنیبرنامه ریزی فرامکانی فرازمانی و 

؟ چگونه اوج باشد همه عشاق برای « تربیت قلبی»به عنوان یک الگوی کامل و جامع و عاطفه 

 حماسی و مدبرانه«رفتار» و کامل ترین تبدیل به برترین یقلبعاطفه و  «اخالقیات»و  «عقالنیت»

 (5)گردید؟

سه عامل تشکیل دهنده نهضت حسینی را نام برده ارزش و نقش هریک را در این قیام تبیین  .12

علیه )حسین امام مقتص زمان ای حادثه یک عاشورا و عوامل ایجاد کنندۀ آن،  قیام ایانمایید. 

 (نمره 3ندارد؟)باشیم، ها بعد از آن میلذا هیچ ارتباطی با ما و جامعه ما که قرن بوده است و( السالم
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هایی توان شقصیتاست؟ آیا می مقدس لزوما، امری آیا حماسهحماسه و اهمیت آن چیست؟  .13

بزرگی و دانست؟  های حماسیحماسه و انسان اهل را هم ناپلئون اسکندر و و نادرشاه همچون

و  کودکتربیت بزرگواری روح را با حماسه و حماسه مقدس مقایسه و رابطه آن را مشقص نمایید؟ 

 (4) بر اساس تربیت روحیه حماسی چگونه تربیتی است؟ جامعه

تبیین در پرداختن به دوچهره سیاه وسفید کربال چه سیاستی را برای هیات ها و مراسم عزاداری باید .14

باشد و که قهرمان اصلی آن، سید الشهدا و جریان حق می« عزاداری حسینی»منظور از ؟ نمود

 «حماسه»همراهی باشد؟ ان اصلی آن، یزید و جریان باطل است، چه میکه قهرم« عزاداری یزیدی»

 (3)به چه شکل باید باشد؟ «مرثیه»با 

 

 حماسه حسینی  -فصل سوم
 

باشند، برای شهادت مسیحیان بنا به عقاید بدعت آمیز خود، که قایل به شهادت حضرت مسیح می -1

-شهادت را اوج پیروزی و رستگاری میگیرند و شادمانی می کنند، زیرا حضرت مسیح جشن می

 دانند؛ این در حالی است که شیعیان برای شهادت امام حسین به ماتم و عزاداری می پردازند؟ آیا

 شیعیان عمل بر گیرند می جشن را( علیه السالم)مسیح شهادت روز خود زعم به که مسیحیان عمل

 ( 3دارد؟) ترجیح کنند می گریه( علیه السالم)حسین امام شهادت روز که

و ایجاد شقصیت در فرد و اجتماع می « شقصیت یافتن اجتماع»چگونه حماسه حسینی باعث  -2

چگونه  است، مردم مرعوب کردن اثرش سرکوب و شود می ریقته که هایی خون از شود؟ بسیاری

کند می زنده را جامعه و ریقتن خون او و یارانش، (علیه السالم)حسین امام شهادت که است ممکن 

را با « شقصیتبی»و « باشقصیت»های یک فرد و یک جامعه دهد؟ شاخصهشقصیت می آن و به

را از  88در کتاب سیره امیرالمومنین )ع( تبیین نمایید. مساله فتنه« جاذبه و دافعه»توجه به مباحث 

 (4جنبه احساس شقصیت و بی شقصیتی  اجتماعی جامعه و جوانان تحلیل نمایید.)

 استمرار و تداوم بر عزاداری و سوگواری بر اباعبداهلل )ع( و زنده بر تاکید از السالم علیهم ائمه هدخ -3

 کشته گناه سیدالشهدامبی حضرت که کنیم می گریه این برای چیست؟ آیا واقعه عاشورا نگهداشتن

دیگری در تاریخ بشریت که  های انسان همه این برای چرا صورت این در رفت هدر خونش و شد

 (3کنیم؟) نمی گریه اند، شده کشته تر فجیع
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شقص  را تبیین کنید.« حماسه»مفهومبا توجه به اینکه کلید شقصیت امام حسین حماسه است،  -4

تفاوت حماسه انسانیت و بشریت با حماسه باشد؟ هایی میها و ویژگیدارای چه شاخصهحماسی 

 نمره(3)قومی و ملی در چیست؟

تفاوت تراژدی و حماسه در چیست؟ واقعه کربال یک داستان تراژدی است یا یک داستان حماسی؟  -5

مشقصات حماسه مقدس چیست؟ چه تفاوتی میان حماسه و حماسه مقدس وجود  چرا؟

 نمره(3)دارد؟

امروزه ما به کدام صفحه حماسه کربال دو چهره دیدن واقعه کربال یعنی چه و چه فوایدی دارد؟  -6

 نمره( 2)دهیم؟ بیشتری میاهمیت 

، آززادی معنوی و آزادی اجتماعی و هجرت و جهاد را رابطه حماسه با بزرگی و بزرگواری روح  -7

 نمره(4تبیین نمایید.)

چگونه  در چیست؟7کلید شقصیت امام حسین در چیست؟7کلید شقصیت واالی حضرت علی  -8

 نمره(3) را در خودمان بارور کنیم؟7علی بن  و روح حماسی حسین7مردی علی توانیم روح جوان می

و نیرو گرفتن اسالم و زنده شدن اصول و فروع دین وجود 7ای میان شهادت امام حسین چه رابطه -9

آموزی از حماسه حسینی  توان رثام و مرثیه خوانی حسینی را در خدمت درس چگونه می دارد؟

 نمره(4)داد؟ قرار

، درس  توانیم از حماسه حسینی  میتفاوت میان شقصیت و خودباختگی چیست؟ چگونه  -11

 نمره(3)توان بهره گرفت؟ از غیرت حسینی چگونه در زندگی امروز می شقصیت و صالبت بگیریم؟

از دیدگاه تحریف آمیز مسیحیت، حضرت مسیح ع به شهادت رسید تا کفارۀ گناهان امت  -11

باشند؟ آیا اینکه در تعابیر روایی  امت گناهان کفاره که شدند کشته( ع)حسین امام خودش باشد، آیا

تواند عامل آمورزش همه گناهان شیعه آمده است، یک قطره اشک برای مصایب اباعبداهلل )ع( می

 3باشد، به همین جهت است؟ تفاوت رویکرد تشیع و مسیحیت در این زمینه را تبیین نمایید.)

 نمره(

جهان اسالم و مرکز جامعه ظاهرا  ای مانند واقعه عاشورا از درونچگونه ممکن است فاجعه -12

شیعی آن زمان )که کوفه بود(، نشات بگیرد؟ چرا خود شیعیان چنین جنایاتی را در قبال اهل بیت 

 خدا رسول فرزند با جنگ به "ابشری بالجنه ارکبی اهلل خیل یا" شعار با )ع( مرتکب شدند؟ چگونه

را تبیین « مساله نفاق»ت حسینی و کتاب رفتند؟  ربط و نسبت میان کتاب نهض( صلوات اهلل علیه)

 نمره( 4نمایید. )



6 
 

را برپا کردند؟ ربط و  توابین عاشورا، انقالب واقعه از بعد برخی از مردم کوفه که شد چگونه -13

« آزادی بندگی»در کتاب « توبه»نسبت شرایط پیدایش توبه در فرد و اجتماع را با توجه به مباحث 

 نمره( 3تبیین نمایید.)

 و حفظ موجب چگونه انجامید ایشان شهادت به اینکه با(  السالم علیه) حسین ماما قیام -14

 پیام شد باعث که داشت وجود عاشورا حادثه رسانان پیام شقصیت در نکاتی ؟ چه شد اسالم تعالی

 (3شود؟) ) منتقل مقتلف اعصار در جهانیان به خوبی به نهضت این

 

 مقام شهید -فصل چهارم
چرا شهدا باالترین ارزش  را تبیین نمایید. « شهادت»بانی جهان بینی اسالمی در خصوص مرگ و م -1

روی خوشی نشان  معمولی امواتدر وفات گریه  دهند؟ چرا اسالم در حالی که برایی را به خود م

 (نمره3)ولی گریه برشهید را می ستاید؟ نمی دهد

فلسفه و فایده گریه بر شوهید چیسوت؟ مگور گریوه     گردد؟  تقدس شهادت و شهید از کجا ناشی می -2
 نمره(3نشانه ضعف نیست؟)

 نمره(2)هاست؟ به چه دلیل حق شهدا بیش از سایر گروه حق شهید بر ما چیست؟ -3

چرا درجه مجاهود از اولیوام اهلل    به چه دلیل شهید غسل ندارد؟جوییم؟ چرا بر تربت شهید تبرک می -4

 نمره(3)هم باالتر است؟
چورا حضورت     یه جهادپذیری نداشته باشد، چه آثار سویی در جامعه خواهد گذاشت؟اگر ملتی روح -5

 نمره(3)، جهاد را هم به سپر و هم به زره تشبیه کرده است؟7علی

کننود؟ آیوا زنودگی بورای آنهوا       چرا برخی از افراد به امید شهادت زندگی می منطق شهید چیست؟ -6
انود آرزوی طوول عمور     دا با اینکوه بوه مورگ مشوتاق    چرا اولیام خ مفهوم نقواهد بود؟ معنی و بی بی

 نمره(3) کنند؟ می

 نمره(2)اند؟ هایی شفیع روز قیامت چه گروه کند؟ شهید بر چه اساسی و چه کسانی را شفاعت می -7
 

، عوزاداری   جای جشون  ، چرا روز شهادت ساالر شهیدان به اگر شهادت یک موفقیت است نه شکست -8

 نمره(3)کنیم؟ می

سوی دیگر، عموق احساسوات و    از یک سو نهایت عقل و منطق است و از7امام حسینچگونه نهضت  -9
 نمره(3)شوند؟ جا جمع میعواطف؟ آیا منطق و احساس با یکدیگر در یک
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 شعار و نهضت حسینی -فصل پنجم 
 

آیا اصوالً شعار چیز خوبی است؟ آیا ما باید اهل شعار باشیم یا فقط اهل شعور و اهل عمول باشویم؟    -1
 نمره(2کند؟)در جامعه را تشدید نمی« ریا»و « نفاق»آیا تظاهر به شعائر اسالمی، معضل بروز 

های اسالم از دیدگاه شهید مطهوری را تبیوین نماییود.    ترین شعار ترین و مترقی ترین و عالی پرمعنی -2

م ایون  توانیم شعارهای اسالم را زنده نگه داریم؟وضعیت جامعه کنوونی را از جهوت تعظوی    چگونه می

 نمره(3شعائر اسالمی، مورد نقد آسیب شناسی قرار دهید.)
را تکرار کرد؟ ذکر نکات مربوط بوه اتفاقوات مقتلوف    7چرا باید هر سال مراسم عزاداری امام حسین -3

 نمره( 3سال از آن تاریخ گذشته چه لزومی دارد؟) 1411تاسوعا و عاشورا در دنیای امروز که 

آیا  ؟را در رابطه با لزوم تعظیم شعائر اسالمی، تبیین نمایید« شعور»و « شعار»ربط و نسبت میان  -4

های تربیتی در سه در برنامه شود؟تعظیم و تظاهر به شعائر اسالمی، منجر به تظاهر و نفاق نمی

 نمره(3)ر را تبیین نمایید.ئجایگاه شعا «عقلی، قلبی و رفتاری»حیطه 

 فقط یا باشیم شعار اهل باید ما آیا کنیم؟ تربیت اسالمی شعائر با نیکویی فرزندان توانیم می چگونه -5

 (3) داریم؟ نگه زنده را اسالمی شعارهای توانیم می چگونه باشیم؟ عمل اهل

 

  تحریف در واقعه تاریخی کربال -فصل ششم
 ای وسیله هر از عاشورا و احیای عزاداری بر سیدالشهدام، پیام تحقق هدخ مقدس رساندن برای آیا -1

اصل کیفیت »ها در جامعه کنونی را با توجه به کرد؟ روند موجود در عزاداری استفاده توان می

 نمره( 3شناسی قرار دهید.)، مورد نقد و آسیب«استقدام وسیله

 

ورود تحریف در  علل را تبیین کنید.علل و عوامل تحریف کردن وقایع و امور مهم در طول تاریخ  -2

 نمره(3نمایید.) را تبیینحادثه کربال بطور خاص 

تحریفات معنوی که در قیام عاشورا صورت  تر است؟ چرا تحریف معنوی از تحریف لفظی خطرناک -3

 نمره(2)است؟ است، چه بوده گرفته

های مقتلف لفظی، معنوی، هدفی را با مثال )برای هر مورد( در مورد نهضت تحریف در جنبه -4

 3 )؟باشدمیچه ها، از انواع تحریفهریک حسینی، تبیین و تشریح نمایید. راهکار برای مقابله با 

 (نمره
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وظیفه  را تبیین نمایید. عاشورا نهضتدر  تحریفاتنقش عوام و نقش خواص )علما( در پدید آمدن  -5

 یک تحریف چرا عوام و خواص در مقابله با تحریف در نهضت حسینی را تشریح نمایید.هر کدام از 

 (نمره 3)است؟ باطل آشکارا امر یک تحریف از بیشتر ضررش ،حقیقت

. دهید پاسخ زیر سواالت به مطهری، شهید دیدگاه از حسینی نهضت در تحریفات موضوع به توجه با -6

 (نمره 4)

 کدام هر برای داده توضیح را هدفی و عقلی ، تاریقی های تحریف معنوی، و لفظی تحاریف بر عالوه( الف

 . بفرمایید ذکر نمونه یک

  نمود؟ اتقاذ باید موضعی چه تحریفات از هریک مقابل در( ب  

 باشد؟ می چه تحریفات با مواجهه در مردم و علما ، خواص وظیفه( پ

 از غیر مواردی. )بفرمایید بیان را محرم عزاداری و اسالمی نظام دین، در جدید تحریفات از مواردی( ت

 (کتاب در شده ذکر تحریفات

 


