
 سرور آزادگان – 3درس 

حضرت قاسم )ع( برای رفتن به میدان نبرد از عمویش  -1
. با اصرار فراوان اجازه خواست. ............... 

 امام حسین )ع(

. ع(، شتابان خود را به بالین برادرزادهن )امام حسی -2 اش ............
 رساند؛ در کنارش زانو زد و پیکرش را در آغوش گرفت.

 حضرت قاسم )ع(

. به جنگ با اماد از پیامبر )ص(، بع -3 م علی )ع( که ...............
 جانشین پیامبر بود، برخاست.

 معاویه

. بود؛ به ...............  -4 یزید، اهل کارهای ............... و ..............
 کرد.ی داد و احکام دینی را رعایت نمیچندان اهمیتی نم

 نماز –سند ناپ –زشت 

. همانا من برا»حضرت امام حسین )ع( فرمودند:  -5 ی .................
 «ام.قیام کرده

 الح امّت جدّماص

اب غفلت بیدار پس از شهادت امام حسین )ع( مردم از خو -6
فتن از قیام امام حسین )ع( در مقابل ............... شدند و با الگو گر

 ایستادند.
 یزید

حضرت قاسم )ع( فرزند امام حسین )ع( )برادر حضرت امام  -7
 حسین )ع(( بود.

 صحیح

ازه دادند تا میدان رت قاسم )ع( اجامام حسین )ع( به حض -8
 جنگ را ترک کند.

 غلط

 صحیح حضرت قاسم )ع( در کربال چهارده سال داشتند. -9

های صفّین و نهروان پدر حضرت قاسم )ع( قهرمان جنگ -10
 بود.

 صحیح

ی نوجوانش را سخت بود که برادرزاده برای امام حسین )ع( -11
 رحم بفرستد.به مبارزه با افرادی بی

 صحیح

ع( خواستند که به حضرت امام حسین )ع( از حضرت قاسم ) -12
 ها برگردد.خیمه

 صحیح

حضرت امام حسین )ع( پس از اجازه دادن به حضرت قاسم  -13
 )ع( برایش دعا کردند.

 صحیح

 غلط پس از پیامبر )ص( معاویه جانشین ایشان شد. -14

 صحیح ی معاویه به شهادت رسیدند.با نقشه حضرت امام حسن )ع( -15

 غلط هجری به دنیا آمد. 60یزید فرزند ابن زیاد بود و در سال  -16

ا فرزندان حضرت امام حسین )ع( در برابر یزید قیام کردند و ب -17
 از مدینه خارج شدند.شان و خانواده

 صحیح
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حضرت امام حسین )ع( و یارانشان در روز دهم محرم سال  -18
 هجری به شهادت رسیدند. 61

 صحیح

کرد که حضرت قاسم )ع( را به چرا امام حسین )ع( قبول نمی -19
 جنگ بفرستد؟

 نوجوانی رسیده بود، اش را که تازه به سنّ برایش سخت بود برادرزاده
 با کسانی بفرستد که هیچ رحمی نداشتند. برای مبارزه

حضرت قاسم )ع( چه درخواستی از عموی بزرگوارشان  -20
 حضرت امام حسین )ع( داشت؟

ه فاع از دین خدا به میدان جنگ بروند تا کشتاصرار داشت تا برای د
 شود.

برای ورود  امام حسین )ع( ابتدا در پاسخ به حضرت قاسم )ع( -21
 به میدان جنگ چه فرمودند؟

 ها برگرد.جان، ای یادگار برادرم، به خیمه فرمودند قاسم

 ارزه کرد؟چگونه برای دفاع از دین خدا مب حضرت قاسم )ع( -22

بر  شمشیر به دست و اللّه اکبر گویان بر دشمن تاخت و لرزه
جوانمردانه کرد و میه آن سو حمله اندامشان انداخت. از این سو ب

 جنگید.می
 بسیاری را به هالکت رساند و دشمن را بر خاک ذلّت نشاند.

 حضرت قاسم )ع( چگونه به شهادت رسید؟ -23
ای سخت، ناگهان دشمن از همه سو بر او هجوم آورد پس از مبارزه

 و سرو قامتش را بر خاک انداخت.

در میدان جنگ بر زمین افتاد،  زمانی که حضرت قاسم )ع( -24
 امام حسین )ع( چه کردند و به ایشان چه فرمودند؟

امام حسین )ع( شتابان خود را به بالین حضرت قاسم )ع( رساند. در 
به خدا قسم »کنارش زانو زد و پیکرش را در آغوش گرفت و فرمود: 

برای عمویت سخت است که تو او را صدا بزنی و او نتواند جواب 
 «دهد.

بعد از آن که حضرت محمد )ص( از سوی خداوند به پیامبری  -25
 انتخاب شدند، چه مشکالتی به وجود آمد؟

های ظالم و ستمگر حاضر به پذیرش دستورات خداوند نبودند انسان
تند از هر راهی که شده، دین اسالم را از بین ببرند؛ اما و تصمیم گرف

که این دشمنان شد  های پیامبر )ص( باعثها و مقاومتتالش
 ود برسند.های خنتوانند به خواسته

د از پیامبر )ص(، حضرت علی )ع( و پس از ایشان امام بع -26
 رو شدند؟با چه مشکالتی روبه حسن )ع(

د از امام علی )ع( ه جنگ با امام علی )ع( برخاست. بعمعاویه ب
 د.ی معاویه به شهادت رسیدنفرزندش امام حسن )ع( نیز با نقشه

 یزید که بود و چگونه رفتاری داشت؟ -27

مری، معاویه از دنیا رفت و فرزندش یزید به هجری ق 60در سال 
ند بود. به نماز چندان حکومت رسید. یزید اهل کارهای زشت و ناپس

الم و آشکارا دین اس کردداد و احکام دینی را رعایت نمیاهمیت نمی
فساد او در مردم نیز اثر کرد. و حضرت محمد )ص( را مسخره می

 گذاشته بود.

سین )ع(، جامعه اسالمی چه وضعیتی پس از شهادت امام ح -28
 پیدا کرد؟

شدند و با الگو گرفتن از قیام امام حسین  مردم از خواب غفلت بیدار
 )ع( در مقابل یزید ایستادند.



وقتی به امام حسین )ع( خبر دادند که یزید به حکومت  -29
 ایشام چه فرمودند؟ رسیده است،

 و جهاد کنم.زنده نگه داشتن دین خدا باید با ا(برای 1
 (وای بر اسالم که به حاکمی چون یزید گرفتار شده است.2
 ماند.ید، دیگر از اسالم چیزی باقی نمی(با حکومت یز3
 واند اسالم را از این وضعیت رهایی دهد.ت(تنها خداوند می4

 داد چه هدفی داشت؟یزید از کارهایی که انجام می -30

 خواست دین اسالم را ریشه کن کند و آن را نابود سازد.(می1
 اش را با پیامبر )ص( به همه نشان دهد.(سعی داشت دشمنی2
 هیچ هدفی نداشت و فقط به دنبال خوشگذرانی بود.(3
 خواست امام حسین )ع( را خشمگین کند.(می4

 هجری چه اتفاقی افتاد؟ 61در دهم محرم سال  -31

 (معاویه از دنیا رفت و پسرش یزید به حکومت رسید.1
تن از یارانش در کربال به شهادت (امام حسین )ع( و هفتاد و دو 2
 سیدند.ر
 (مردم جامعه، از خواب غفلت بیدار شدند و با یزید جنگیدند.3
 شهادت رسیدند.ی معاویه به (حضرت امام حسن )ع( با نقشه4

 نتوانندپیامبر )ص(  که دشمنان در زمانشد چه چیزی باعث  -32
 های خود برسند؟به خواسته

 (مقاومت مردم مسلمان در برابر کافران و مشرکان1
 (پشیمان شدن مشرکان و تصمیم برای صلح2
 های پیامبر اسالم )ص(ها و مقاومت(تالش3
 مبر )ص((تغییر طرز فکر مردم و مذاکره با پیا4

بر اساس فرمایش حضرت امام حسین )ع( هدف از قیام علیه  -33
 یزید، چه بود؟

 (برای اصالح امّت جدّش و امر به معروف و نهی از منکر1
 نجات مردم مظلوم (سرنگون کردن حاکم ظالمی چون یزید و 2
 (روشن شدن افکار عمومی مردم و مبارزه با ظلم3
 ی و زنده کردن دین خدااسالم(از بین بردن فساد در حکومت 4

 

                              (        3ی )گزینه -31(                      1ی )گزینه -30(                  2ی )گزینه -29
 (1ی )گزینه -32

 

 تاالر معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی ( مریم عزیزی 
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