سئواالت مسابقه كتابخواني ويژه اربعین حسیني
از زيارت ناحیه مقدسه
 -1زیارت ناحیه مقدسه از جانب کدام امام معصوم می باشد؟
ب ) امام علی (ع)

الف ) امام حسین

د ) امام رضا (ع)

ج ) امام زمان (ع)

 -2زیارت ناحیه مقدسه دارای چند بخش می باشد؟
ب )  11بخش

الف )  8بخش

د)  11بخش

ج )  7بخش

 -3در زیارت ناحیه مقدسه نام چند نفر از انبیای الهی ذکر شده است؟
الف )  22نفر

ب )  18نفر

ج )  27نفر

د)  22نفر

 -4خداوند سبحان در ازای شهادت امام حسین (ع) چه موهبتهایی به ایشان عطا نمودند؟
الف ) شفا در تربتش،اجابت دعا زیر گنبدش  ،ائمه را از زریه اش قرار دارد
ب ) شفا در تربتش  ،شفاعت مردم  ،اجابت دعا در زیر گنبدش
ج )اجابت دعا زیر گنبدش  ،ائمه را از زریه اش قرار داد ،خیر دنیا و آخرت
د ) شفا در تربتش  ،اجابت دعا  ،شفاعت امت آخرالزمان

 -5رشته پیوند خلق و خالق چیست؟
الف ) والیت

ب)ذات اقدس الهی

ج) نبوت

د)توحید

 -6ترجمه « اَلسَّالمُ عَلَى الخَدِّ التَّريبِ » كدام گزينه است؟
الف ) سالم بر محاسن به خون خضاب شده

ب) سالم بر لبی که با نی زده شد

ج ) سالم بر گونه خاک آلود

د) سالم بر سری که باالی نیزه شد

 -7ترجمه« كُنْتَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَداً ،وَلِلْقُرْآنِ سَنَداً ،وَلِلْاُمَّةِ عَضُداً »كدام گزينه است؟
الف ) تو برای پیامبر سند ،برای قرآن وسیله نهایی و برای امت باعث عاقبت به خیری شدی.
ب) تو برای پیامبر فرزند ،برای قرآن سند و برای امت بازویی بودی
ج) تو برای پیامبر بعنوان بازو ،برای قرآن سند و برای امت همچون پدری بودی
د) تو برای پیامبر بعنوان یاور ،برای قرآن سند و برای امت وسیله نجات بودی

 -8از عوامل قیام امام حسین (ع) چه بود؟
الف ) امر به معروف و نهی از منکر

ب) پابرجاکردن دین اسالم

ج) فساد دستگاه خالفت و انحطاط اخالقی

د) توسعه دادن مسائل دینی

 -9ترجمه« اَلسَّالمُ عَلَى الْأَبْدانِ السَّليبَةِ »كدام گزينه است؟
الف ) سالم بر بدن هایى که (جامه هاى آنان) به تاراج رفته

ب) سالم بر دورشدگان از سرزمین خویش

ج) سالم بر روى زمین افتادگان در بیابان ها

د) سالم بر کشتۀ ستمدیده

 -10کدام سوره ها در نماز ناحیه مقدسه خوانده می شود؟
الف ) یس،انبیا

ب) الرحمن ،حشر

د) یس ،الرحمن

ج) انبیا  ،حشر

– 11امام زمان عج در زیارت ناحیه مقدسه چه کسی را بعنوان روح قرآن معرفی کرده است ؟
ب) امام حسین (ع)

الف ) حضرت محمد (ص)

ج) امام علی (ع)

د) امام حسن عسگری (ع)

 -12در زیارت ناحیه مقدسه که از جانب محمد بن غالب اصفهانی آمده است اسامی چند نفر از اصحاب امام حسین
آمده است ؟
الف )  77نفر

ب)  77نفر

ج)  71نفر

د)  81نفر

 -13ترجمه« اَلسَّالمُ عَلَى الْمُجَدَّلينَ فِي الْفَلَواتِ »كدام گزينه است؟
الف ) سالم بر بدنهای جامه ربوده

ب) سالم بر دورافتادگان از وطن

ج ) سالم بر جنگاوران بیابان

د) سالم بر جسم های نحیف و رنگ باخته

 « -14سالم بر سرهاى به نیزه رفته» به چه معناست؟
الف ) اَلسَّالمُ عَلَى الْعِتْرَةِ الْقَریبَۀِ

ب) اَلسَّالمُ عَلَى الْأَعْضاءِ الْمُقَطَّعاتِ

ج ) اَلسَّالمُ عَلَى الرُّؤُوسِ الْمُشاالتِ

د) اَلسَّالمُ عَلَى الْأَجْسادِ الْعارِیاتِ

-15ترجمه « اَلسَّالمُ عَلَى الثَّغْرِ الْمَقْرُوعِ بِالْقَضيبِ» كدام گزينه است؟
الف ) سالم بر آن بدنى که لباسهایش به تاراج رفته
ج ) سالم بر تو؛ سالم کسى که عارف و آشنا به حرمت تو

ب) سالم بر تو؛ من به قصد زیارت تو آمده ام
د) سالم بر آن دندان مبارکى که با چوب کوبیده شد

معاونت دانشجوئی فرهنگی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر

