
 بسمه تعالی

 بانوي بانوان حضرت زهرا (س)پیرامون کتاب کتابخوانی کارکنان  اتدوره مسابق و یکمینچهلسؤاالت 

 »دیپلم تحصیلی  طعویژه مق« 
 

 

 ؟تولد حضرت زهرا(س) با کدام گزینه همخوانی ندارد )1

 در مدینه )د                 بعثتسال پنجم  )ج                 الثانیماه جمادي )ب           روز جمعه )الف

 ؟کار حضرت زهرا(س) در جنگ احد چه بود )2

 هیچکدام )د         پرستاري از حمزه سیدالشهدا )ج    دفاع از مسلمین )ب  مداواي پیامبر(ص) )الف

 ؟در هنگام هجرت پیامبر(ص) چه کسی جاي حضرت خوابیده بود )3

 بن حدادشعیب )د                       جعفر طیار )ج        حضرت علی(ع) )ب            حمزه سیدالشهدا )الف

 ؟مولود بی پدر کدام است )4

 حضرت عیسی(ع)د)          خضر نبی(ع)ج)   ادریس پیامبر(ع) ب)   حضرت یحیی(ع)الف) 

 ؟اندها شناخته شدهچند نفر از زنان بعنوان بهترین )5

 فقط حضرت مریم(س) )د            دو نفر )ج          سه نفر )ب             چهار نفر )الف

 ؟در کدام خطاب حضرت فاطمه(س)، پیامبر خدا(ص) خشنودتر است )6

 اي پدر )د             اي مژده دهنده )ج         اي رسول خدا )ب     اي پیامبر )الف

 ؟است سال دوم هجرت چه واقعه مهمی براي حضرت زهرا(س) اتفاق افتاده )7

 طالبفوت جعفربن ابی )د            شرکت در بیعت حسوان )ج         از دست دادن فرزند )ب       ازدواج )الف

 ؟مهریه حضرت فاطمه(س) چقدر بود )8

 مثقال نقره 313 )د         شتر سرخ موي 500 )ج       مثقال نقره 400 )ب     سکه نقره 500 )الف

 ؟عایشه بعد از پیامبر(ص) چه کسی است راستگوترین افراد نزد )9

   ابوبکرد)                  سلمان فارسی) ج              حضرت فاطمه(س)) ب حضرت علی(ع)) الف

  ؟حضرت فاطمه(س) فرمودند بهترین چیز براي زنان آن است که ........................... )10

 الف و بد)      بوي مردان را نیز حس نکنندج)      نبینندمردان آنها را ب)     مردان را نبینندالف) 
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 ؟هدف زنان یهودي از دعوت حضرت فاطمه(س) براي عروسی چه بود )11

 چشمیچشم و همد)       افتخار کردن به حضور ایشانج)  نورانی کردن مجلس ب)     خفیف کردن ایشانالف) 

 ؟خدمتگزار حضرت فاطمه(س) چه نام داشت )12

 شمساد)              قمري ج)         هنده ب)   هفضّالف) 

 پیامبر(ص)، حضرت علی(ع)، حضرت فاطمه(س) و فرزندان ایشان با مسیحیان نجران در کدام گزینه با هم  )13

 ؟مرتبط بودند 

 آیه ابالغ )د                     آیه انذار )ج                     آیه مباهله )ب                  آیه تطهیر )الف

 ؟کدام فرزند حضرت فاطمه(س) در زمان حیات ایشان از دنیا رفت )14

 حسن(ع)د)                    محسن(ع)ج)               رقیه(ع)ب)               ام کلثوم(ع)الف) 

 ؟حضرت علی(ع) در چه روزي به جانشینی پیامبر(ص) بطور رسمی انتخاب شد )15

 غدیرد)         مبالغهج)            مباهلهب)    سقیفهالف) 

 ؟از چه کسی است اگر یاورانی پیدا کردي با آنان جهاد کن و اگر نیافتی تحمل و صبر کنعبارت  )16

 امام حسن(ع)د)          حضرت فاطمه(س)ج)          پیامبر خدا(ص)ب)             حضرت علی(ع)الف) 

 ؟حفصه را از ارث همسر خود طرد نمودچرا عثمان، عایشه و  )17

 هیچکدام  د)   با استناد به سخنان خود آن دو نفر  ج)با شهادت اصحاب عثمان    )ب     با استناد به قرآن )الف

 ؟در ایام بیماري حضرت فاطمه(س) چه کسانی پرستاران ایشان بودند )18   

 الف و ج )د      حضرت علی(ع) )ج      بنت فکراناسماء )ب    اسماء بنت عمیس )الف 

 ؟چرا بالل بعد از پیامبر(ص) اذان گفت )19

  علی(ع)حضرتدرخواست )ب            درخواست خلیفه )الف

 درخواست مردم )د       درخواست حضرت فاطمه(س) )ج

 ؟خطاب حضرت فاطمه(س) با عنوان پسرابی قحافه به چه کسی است )20

 ابوبکر )د      عمر )ج          عثمان )ب          طلحه )الف
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