باسمه تعالی

مسابقه کتابخوانی با موضوع حضرت فاطمه (س) منبع مسابقه :کتاب "زهرا برترین بانوی جهان" نوشته آیت اهلل مکارم شیرازی

 .1حضرت فاطمه(س) از پدرشان خواستند چه چیزی را به عنوان مهریه ی ایشان قرار دهند؟
ج)شفاعت گناهکاران امت
ب)آبادی فدک
الف)زره امام علی(ع)
 .2پیامبر اکرم(ص) فرمودند" :خداوند به من دستور داد به او مژده دهم که قصری از زمرد در بهشت برین به او عنایت خواهد شد"
این جمله در مورد کدام شخصیت است؟ الف)حضرت خدیجه(س)

ب)امام علی(ع)

ج)حضرت زهرا(س)

 .3در کدام جنگ در صدر اسالم ،پیشانی و دندان پیامبر(ص) شکست ،و حضرت فاطمه (س) برای بستن زخم ایشان به میدان جنگ رفتند؟
ج)جنگ تبوک
ب) جنگ احد
الف)جنگ بدر
" .4فنا" به چه معنا است؟
الف) نابود شدن و از میان رفتن
ج) ناپایداری و محو شدن همه چیز ،به جز ذات خداوند

ب)فراموش کردن همه چیز و همه کس در برابر خداوند

" .5زهد" به چه معنا است؟
الف)ترک دنیا

ب)رهبانیت و بیگانگی از اجتماع

ج)آزادگی و اسیر دنیا نشدن

 .6حضرت زهرا(س) به این سؤال پیامبر(ص) چه پاسخی دادند" :چه چیزی برای زنان از همه چیز بهتر است؟
ب) نه آن ها مردان بیگانه را ببینند و نه مردان بیگانه آنها را
الف)دوشادوش همسرشان در زندگی قدم بردارند
ج)اوقات روز را با نماز و دعا و عبادت خداوند سپری کنند
 .7طبق احادیث ،نخستین کسی که وارد بهشت می شود کیست؟
ج)پیامبر اکرم (ص)
ب)امام علی(ع)
الف)حضرت زهرا(س)
 .8آبادی فدک در چه زمانی توسط یهودیان به پیامبر واگذار شد؟
ج)بعد از فتح خیبر
ب)بعد از صلح حدیبیه
الف)بعد از فتح مکه
 .9خطبه ای که حضرت زهرا(س) در مسجد پیامبر خواندند و حقایق بسیاری را افشا نمودند ،به علت چه واقعه ای بود؟
ج)جنگ خندق
ب)غصب فدک
الف)رحلت پیامبر(ص)
 .11کدام گزینه از مسائلی که در خطبه حضرت زهرا بیان شد ،نیست؟
ب)حوادث بعد از رحلت پیامبر و غصب فدک و اتمام حجت با مردم
الف)توحید و صفات پروردگار و اهمیت قرآن کریم
ج)حوادث هولناک قیامت و معاد و بازگشت همه موجودات به محضر خدا
 .11هدف از آفرینش ،که حضرت زهرا(س) در عبادات خود تبیین نموده اند ،چیست؟
الف)آشکار کردن حکمت و قدرت بی پایان خداوند ب)دعوت بندگان به عبودیت و اطاعت خدا و تبعیت از پیامبران
ج)هر دو گزینه

 .12این جمله از حضرت زهرا(س) درباره وضع امت ها قبل از بعثت ،به چه مسأله ای اشاره دارد؟ " :آن ها در عین شناخت خدا ،منکر او
بودند"
الف)توحید فطری

ج)جهالت مشرکان

ب)کفر عملی

 .13حضرت زهرا(س) دومین خطبه خود را در کجا بیان نمودند؟
ب)در حضور مردان مهاجر و انصار
الف)در مسجد پیامبر(ص)

ج)در خانه خود

 .14محور سخنان حضرت زهرا(س) در خطبه ی دوم ایشان چه بود؟
الف) مسأله غصب خالفت و مظلومیت امام علی(ع) و خالفت و امامت ایشان؛
ب) درد و رنج حضرت زهرا(س) در اثر فراق پیامبر(ص)؛
ج) نگرانی بابت فرزندانشان و ظلم خلفای جور نسبت به آن ها؛
 .15تفاوت خطبه اول و خطبه دوم حضرت زهرا(س) در چه موردی بود؟
الف)در خطبه اول در مورد خالفت و امامت امام علی صحبت کردند ،ولی خطبه دوم فقط در مورد معاد و قیامت بود
ب)در خطبه اول در مورد فدک هم صحبت کردند ،ولی خطبه دوم فقط در مورد خالفت و امامت حضرت علی بود
ج)خطبه اول ایشان در مورد توحید و معاد و نبوت بود ،و خطبه دوم در مورد والیت و امامت امام علی(ع)

....................................................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی
سن:

1

2

شماره ملی:
شماره تماس:

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12

13

14

15

الف
ب
ج





شرکت کنندگان محترم برگه های پاسخنامه را حداکثر تا تاریخ  26اسفند ماه  96به کتابخانه
های عمومی شهرستان و یا دبیرخانه جشنواره به آدرس میدان هفده شهریور-کوچه مسجد جامع-
دبیر ستان حضرت معصومه (س)تحویل نمائید.
جهت دریافت کتاب و سواالت مسابقه به پورتال فرمانداری شهرستان دماوند و کانال های
تلگرامی زیر مراجعه فرمایید.
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