
 بسمه تعالی                       

 بانوي بانوان حضرت زهرا(س)پیرامون کتاب کتابخوانی کارکنان  اتدوره مسابق مینویکچهلسؤاالت 
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 ؟به چه چیزي معروف است یتالب هلَأَ جسالرِّ منکُع بذهیاهللا لیدرِما ینَّإآیه شریفه  )1

 هل أتی )د                  اهل بیت )ج       تنزیه )ب  تطهیر )الف

 ؟در زمان شروع محاصره اقتصادي حضرت فاطمه(س) چند ساله بود  )2

 یک ساله )د                         چهارساله )ج                    سه ساله )ب          دوساله )الف

 ؟ي مهمی براي حضرت فاطمه(س) اتفاق افتادسال دهم بعثت چه واقعه )3

 رحلت مادر گرامی ایشان )د              شهادت حمزه سیدالشهدا )ج         هجرت به مدینه )ب        ازدواج  )الف

 ؟رفتندحضرت علی(ع) هنگام هجرت در کجا به پیامبر(ص) ملحق شده وسپس به مدینه  )4

 در ورودي شهر مدینه )د       هاي بدردر کنار چشمه )ج                 در قبا )ب       در جعفه )الف

 ؟بهترین زنان عالم به نقل از پیامبر(ص) در کدام گزینه نیست )5

 همسر فرعونعاتکه د)        آسیه دختر مزاحمج) حضرت خدیجه(س)              ب)           حضرت زهرا(س)الف) 

 ؟یعنی چه یانقلتَی ینِحرَالبعرجمبن عیینه از امام صادق(ع) به روایت سفیان )6

       پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) )ب    حسن(ع) و امام حسین(ع)امام )الف

 همه موارد )د                             حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س) )ج 

 ؟علی(ع) و حضرت فاطمه(س) با کدام گزینه برابر استمخارج ازدواج حضرت  )7

 حقوق روزانه یک هفته )د         یک زره )ج       یک شمشیر )ب    یک شتر )الف

 ؟هاي آسمانی خطبه عقد حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) را خواندندکدام یک از فرشته )8

 راحیل )د                        اسرافیل )ج                         میکائیل )ب            جبرئیل )الف

 ؟چه کسی گفته که راستگوتر از حضرت فاطمه(س) ندیدم )9

 حضرت علی(ع) )د                    عایشه )ج           ابوبکر )ب             عمر )الف

 ؟حضرت فاطمه (س) با فروش گردنبند چه کرد )10

    زره جنگی براي همسرش تهیه کردب)             تهیه کردبراي فرزندانش لباس الف) 

 به عروسان مدینه کمک کردد)                  اي را آزاد کردبندهج) 
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 ؟در باب کدام ویژگی حضرت فاطمه(س) نازل شده است رضیتَفَ کبر عطیکی وفسلَ وآیه شریفه ) 11

 چیزي از شوهر نخواستند)          تفاهم در زندگیج)      زهد ب)    کار در منزلالف) 

 ؟دلیل کمک فرشتگان به حضرت فاطمه(س) از منظر پیامبر(ص) چیست) 12

 مادر ائمه استد)      معصومه استج)   سرشار از یقین و ایمان استب)         دختر پیامبر استالف) 
 

 ؟سوره هل أتی در مورد کدام گزینه صادق است )13

 همه موارد )د                اطعام اسیرج)         اطعام فقیرب)   اطعام یتیم )الف

 ؟کدام آیه داللت بر عصمت دارد )14

 آیه ابالغ )د        آیه تطهیرج)         آیه انذار )ب         آیه هل أتی )الف

 ؟کش بر سقیفه چگونه آدمی استپرده ،از نظر مؤلف کتاب )15

 دروغگو )د                  حسود )ج         چاپلوس )ب       کارخیانت )الف

 ؟األحزان فاطمه(س) یعنی ..............................بیت )16

   سنگري در مقابل شرك )ب               سنگري در مقابل کفار )الف

 سنگري در مقابل حسادت )د           سنگري در مقابل نفاق )ج

 ؟پیامبر(ص) کدام گزینه مقبول است بردن ازدر جعلی بودن حدیث عدم ارث  )17

 فلسفه الزم )د            منطق کالم )ج      سنت )ب       قرآن )الف

 ؟کندمؤلف کتاب خطبه فدکیه را از چه کتابی نقل می )18

 احتجاج شیخ طوسید)        احتجاج طبرسی) ج        صحیفه فاطمیهب)        البالغهنهجالف) 

 ؟دفن شدندچرا حضرت فاطمه(س) شبانه  )19

     به جهت صالحدید حضرت علی(ع) ب)     به جهت سفارش پیامبر(ص) )الف      

 دینی مردم مدینهبه علت بی )د           به جهت وصیت حضرت فاطمه(س) )ج      

 ؟چرا عمر از نبش قبر منصرف شد )20

 همه موارد )د          مردم او را منع کردند )ج          ابوبکر مانع شد )ب     ترسید از قسم حضرت علی(ع) )الف
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