
 عليه و رقيه نام مادر همسر كدام شهيد كربالست ؟ .1

 كداميك از شهداي كربال دوست صميمي حجر بن عدي بوده است ؟ .2

نام قاري قرآن، جواني رشيدي كه در قيام مسلم همراه حبيب بن مظاهر فعاليت مي كرد و پس از  .3

 شهادت مسلم بن عقيل دستگير و اعدام شد، چيست؟ 

 قيس بن مسهر صيداوي در برابر پيشنهاد ابن زياد كه گفت بر منبر  مسجد كوفه برو و اهل بيت  .4

 (عليهم السالم) را دشنام بده ، چه رفتاري كرد ؟

كامش را پيامبر(صلي اهللا عليه و آله) متبرك كرد؛ در كوفه پرچم سرخي بلند كرد و مردم را به ياري  .5

 مسلم بن عقيل دعوت كرد و بيعت گرفت، نامش چيست ؟

 عماره بن صلخب در قيام حضرت مسلم بن عقيل چه نقشي ايفا كرد؟ .6

 ساله اي كه قرآن را تفسير مي كرد و با صورتي دلنشين مي خواند و غروب تاسوعا خود را 70 پير مرد .7

به كربال رساند و تجربه ي حضور در جنگ هاي بدر ، احد ، خندق ، صفين ، جمل و نهروان را با خود 

 داشت چه نام داشت ؟ 

 اين سه رزمنده عقبه ، مجمع و عباد از كجا به كربال آمدند و با هم ارتباطي داشتند ؟ .8

 سه ويژگي عمار بن حسان كدام است ؟ .9

او پس از شهادت مسلم بن عقيل دستگير و به زندان افتاد اما با زيركي از زندان فرار و خود را به كربال  .10

 رساند 

مركز تبليغات و آموزش شيعه در بصره و محل اعزام به كربال و پايگاه عزاداري براي ساالر شهيدان منزل  .11

 اين بانوي بزرگوار بوده است

خزيمه كوفي كه همراه با عمر سعد به كربال آمد تحت تاثير چه عاملي تغيير موضوع داد و به جمع  .12

 شهيدان كربال پيوست

كدام شهيد كربال فرزند راه بلد پيامبر(صلي اهللا عليه و آله) در سفر هجرت كه مخاطره از مكه به مدينه  .13

 بوده است ؟



 كدام شهيد كربال را امام باقر (عليه السالم) شيعه المخلص لقب داد؟ .14

 ويژگي مهم مسلم بن كثير در بين شهداي كربال كدام است ؟ .15

 سر نوشت بكر بن حي كه در فضاي مسموم تبليغات بني اميه ترديد پيدا كرده بود ، چه شد ؟ .16

نوه ي نجاشي در دشت كربال همان كسي كه پدرش دستيار امير المومنين (عليه السالم) در حفر قنات  .17

 و درختكاري بود ف چه نام داشت ؟

 مسعود بن حجاج در پسرش عليرغم حكومت نظامي چگونه خود را به كربال رساند ؟ .18

 كدام شهيد كربال با تير پسرش به شهادت رسيد ؟ .19

دو دليل مهم تفسير موضع حرث بن امروالقيس و جدا شدن از عمر بن سعد و پيوستن به اباعبداهللا چه  .20

 بود ؟

 نخستين شهيدي كه در اسالم سرش را بر ني كردند چه نام داشت و از ياران كدام امام بود ؟ .21

 سر برادر شهيدي كه در تير باران جمع عاشورا به شهادت رسيدند چه نام داشت ؟ .22

رفتارهاي زشت ثمر و لجاجت عمر بن سعد چه كسي را منقلب كرد تا در شب عاشورا به اردوگاه  .23

 حسيني پيوندد

دو برادري كه از فرماندهان و مديبران نيروي انتظامي كوفه در عصرامير مومنان بودند و در كربال به  .24

 شهادت رسيدند چه نام داشتند؟

 شهيدي كه سابقه استانداري آذربايجان را در كارنامه خود دارد جه نام دارد ؟ .25

 ويژگي مهم عبداله بن عمير يا همان وهب بين شهداي كربال چه بوده است ؟ .26

 تنها شهيد زن دشت كربال چه نام داشت و چگونه شهيد شد؟ .27

 حر بن يزيد رياحي به همراه چه كساني به اردوگاه اباعبداهللا پيوست؟ .28

 حسنيه كيست؟ .29

كدام شهيد بود كه امام دعا مي كرد خدايا تير هايش را به هدف بنشان و بهشت را پاداش جهاد او  .30

 گردان ؟



كدام شهيد اين افتخار را داشت كه در لحظه شهادت صورت امام حسين (عليه السالم) در صورتش  .31

 باشد؟

 شعار شهيد يازده ساله، عمرو بن جناده را بيان كنيد .  .32

اسلم تركي يار ترك زبان اباعبداهللا (عليه السالم)  چه ويژگي داشت و در كربال چه مسؤليتي بر عهده  .33

 اش بود؟ (سه مورد)

 سال سن و جراحت پيشاني با تني برهنه از امامش دفاع كرد و عمر سعد 75شير مردي كه با داشتن  .34

 دستور سنگباران او را داد و پس از شهادت، سرش را دور ميدان چرخاندند كدام شهيد است ؟

 مسلم بن عسجه در قيام حضرت مسلم چه مسؤليتي داشت؟ .35

 پس از شهادت كدام شهيد دشمنان شادي و هلهله كردند ؟ .36

شهيدي كه از سيد القراي كوفه لقب داشت و از نويسندگان كتاب و رزمندگان صفين است، نامش  .37

 چيست؟

به غير از حضرت عباس (عليه السالم) پس از شهادت كدام شهيد شكستگي در رخسار اباعبداهللا (عليه  .38

 السالم)  ظاهر شد ؟

 قهرماني كه پاسخ گستاخي هاي عمر بن سعد را با سالم نكردن به او داد ، چند سال داشت ؟ .39

او قاري قرآن ، مبلغ قرآن، سخن ور و دشمن شناس در ظهر عاشورا مقابل تير ها ايستاد تا امام نماز را  .40

 اقامه كند و پس از نماز امام سرش را بدامن گرفت پرسيد: آيا به عهدم وفا كردم ؟

عمرو بن قرظه در لشكر امام حسين و برادرش علي در جبهه ي عمر بن سعد سرنوشت اين دو برادر چه  .41

 شد ؟

 صائدی در روز عاشورا چه بود؟حركت زيباي ابوثمامه  .42

 مسئوليت مهم حجاج بن مسروق در سفر كاروان حسيني از مكه تا كربال چه بود ؟ .43

زهير بن قين سخنگوي كاروان حسيني و فرمانده جناح راست كه عثماني بود به تشويق چه كسي به  .44

 اردوگاه اباعبداهللا (عليه السالم) پيوست 



 پيام بسيار مهم ابوالحتوف براي نسل هاي بعد چيست ؟ .45

   سه ويژگي حضرت علي اكبر (عليه السالم)  چيست ؟ .46

  پيام مسلم بن عقيل به نوجوانان ما كدام است؟ .47

  ساله بني هاشم پرورده دامان و قهرمان جنگهاي جمل و صفين و نهروان چه نام داشت؟57شهيد  .48

  اقدام ارزشمند حضرت زينب (عليها السالم) در اعزام فرزندانش به جبهه تا پس از شهادت آنها چه بود؟ .49

 به جز قاسم بن الحسن (عليه السالم) و عبداهللا بن حسن (عليه السالم) كدام فرزندان از فرزندان امام  .50

 حسن (عليه السالم) در كربال به شهادت رسيده است؟

  شعار مهم قاسم بن الحسن (عليه السالم) براي همه نسل ها و عصر ها كدام است ؟ .51

اولين كسي كه شب عاشورا پس از سخنان امام حسين (عليه السالم) برخاست و اعالم وفاداري كرد كه  .52

 بود؟

 ؟امام حسين (عليه السالم) پس از شهادت حضرت علي اصغر (عليه السالم) چه گفتند  .53

  اسما بنت عميس در بين شهداي كربال چه افتخاراتي دارد؟ .54

 كيلومتر راه بصره تا كربال را پياده و تنها به عشق اباعبدهللا 600  مظهر بصيرت و استقامت دالوري كه  .55

 ؟(عليه السالم) رفت، نامش چيست

قهرمان مجهادي كه با صدايش سكوت جمعيت را شكست و لرزه بر اندام ابن زياد و دستگاه اموي  .56

 انداخت چه كسي بود ؟

شهيد نوجوان بني هاشمي كه پس از شهادت سجده شكر كرد و خدا را به خاطر اين فضيلت ستود چه  .57

 نام داشت؟

  

 

 


