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  ) ویژه بانوان( سواالت مسابقه کتابخوانی ویژه میالد حضرت فاطمه سالم اهلل علیها 

 کسام گسیٌِ زر تاب هؼاًی اساهی ٍ الماب حضرت فاطوِ )س( ًازرست است؟ -1

 هحسثِ یؼٌی شیؼیاًش را از زٍزخ هی رّاًس.الف( 

 ب( هرضیِ یؼٌی پسٌسیسُ ی ذسا ٍ زٍستاًش

 صَری ٍ هؼٌَیج(زّرا یؼٌی ًَراًی تِ ًَر 

 فاطوِ یؼٌی تریسُ شسُ از تسی ّا ز(

 

 چیست؟ "زّرا"، ػلت ًاهیسى حضرت فاطوِ سالم اهلل ػلیْا تِ تر طثك فرهَزُ ی اهام حسي ػسکری )ع( -2

 الف(زیرا حك تؼالی اٍ ٍ شیؼیاًش را از آتش جٌْن تریسُ است.

 زر ٌّگام زٍال چَى هاُ هی زرذشیس.رٍی آى حضرت ترای اهیرهَهٌاى زر آغاز رٍز هاًٌس آفتاب ٍ زیرا ب(

 ج(چَى زر هحراب ذَز تِ ػثازت هی ایستاز، ًَر اٍ اّل آسواى را رٍشٌی هی ترشیس.

 ى حضرت را از ًَر ػظوت ذَز آفریس.زیرا حك تؼالی آ ز(

 

 ".ذلك ًوی کرز، ترای اٍ کفَی ًثَزاگر حك تؼالی ػلی را ترای فاطوِ "ایي سري از کسام تسرگَار است؟  -3

 ف( پیاهثر)ص(ال

 ب(اهام صازق)ع(

 ج( اهام تالر)ع(

 ز( اهام کاظن )ع(

 

 زر تاب پیًَس همسس حضرت ػلی )ع( ٍ حضرت فاطوِ )س( کسام گسیٌِ زرست ًیست؟ -4

اهیر هَهٌاى ّیسم فراّن هی کرز ٍ آب از چاُ هی کشیس ٍ ذاًِ را هی رفت ٍ فاطوِ)س( گٌسم آرز هی الف(

 هی پرزاذت.کرز ٍ تِ تْیِ ذویر ٍ پرتي ًاى 

 تِ رٍایت شید طَسی، پیًَس همسس ػلی)ع( ٍ فاطوِ)س( تؼس از رجَع از جٌگ تسر زر هاُ شَال ٍالغ شس.ب(

فاطوِ)س( زر پاسد سَال رسَل ذسا کِ ّوسرت را چگًَِ یافتی؟ فرهَزًس: اٍ تْتریي یاٍر هي تر طاػت ج(

 الْی است.

ترلرار ًکرزم هگر تؼس از آًکِ ذسای تؼالی هرا تِ آى حضرت رسَل)ص( فرهَزًس: تیي فاطوِ ٍ ػلی پیًَس ز(

 اهر ًوَز.
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 پس از رحلت حضرت رسَل)ص( چ کسی یا کساًی تِ تجْیس ٍ تکفیي ٍ تغسیل آى حضرت پرزاذتٌس؟ -5

 الف(اتَتکر ٍ جوؼی از صحاتِ

 حضرت ػلی )ع( ٍ جثرئیل  ب(

 ج(اتَتکر ٍ ػور

 حضرت ػلی)ع( تِ تٌْاییز( 

 

 هی گَیٌس؟ "هحسثِ"م اهلل ػلیْا را چرا حضرت فاطوِ سال -6

 الف( زیرا احازیث تسیاری از ایشاى تجا هاًسُ است.

 ب( زیرا احازیث پیاهثر را ترای زًاى هسیٌِ تیاى هی کرز.

 ج( زیرا ترای هَهٌیي ٍ هَهٌات تسیار زػا هی کرز ٍ ترای ذَز زػایی ًوی فرهَز.

ًسا هی کرزًس؛ تا هالئکِ سري هی گفت ٍ هالئکِ تا اٍ سري ز(زیرا هالئکِ از آسواى فرٍز هی آهسًس ٍ اٍ را 

 هی گفتٌس.

 

هٌظَر پیاهثر از  "زٍز تاشس کِ زٍ رکي تَ ذراب شَز."رسَل اکرم)ص(  زر ٍلت ٍفات تِ ػلی )ع( فرهَزًس:  -7

 زٍ رکي چِ تَز؟

 الف(حسي )ع( ٍ حسیي)ع(

 ٍ حسیي)ع( )س( ب(فاطوِ

 ج(حضرت رسَل)ص(  ٍ اهام حسیي)ع(

 )س(ت رسَل )ص( ٍ فاطوِ ز(حضر

 

تِ  زر هاجرای حولِ تِ ذاًِ ی حضرت زّرا)س(، چِ کسی تر زرب ذاًِ آتش اًساذت ٍ غالف شوشیر را -8

 پْلَی فاطوِ)س( زز؟

 ػور  الف(

 ب(جوؼی از هٌافماى

 اتَتکر ج(

 ز(ّیچکسام

 

 زر هاجرای حولِ تِ ذاًِ ی حضرت زّرا)س(، کسام هَرز از هَارز شیل ًازرست است؟ -9

 الف( کافراى ریسواًی زر گرزى حضرت ػلی)ع( اًساذتِ ٍ ٍی را تِ سَی هسجس کشیسًس.

 ب(سلواى ٍ اتَشر ٍ همساز تِ یاری حضرت اهیر ترذاستٌس ٍ تا کافراى جْاز کرزًس.
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حضرت فاطوِ)س(هاًغ ترزى ػلی)ع( شس ٍزست از اٍ ترًوی زاشت تا آًکِ زرب را تر آى حضرت فشرزًس ٍ ج(

 َی آى تاًَ را شکستٌس.زًسُ ّا ٍ پْل

 ز( فرزًسی کِ فاطوِ زر جاى ذَیش زاشت ٍ پیغوثر اٍ را هحسي ًاهیسُ تَز زر آى ساػت سمط شس.

 

 حضرت ػلی زر پاسد تِ ػلت زفي حضرت فاطوِ )س( زر شة، چِ فرهَزًس؟ -11

است ت آى ّا تر جٌازُ ی اٍ حاضر شًَس ٍ حرام زیرا فاطوِ ذشوٌان تَز تر جواػتی ٍ ًوی ذَاس(الف

 ترکسی کِ ٍالیت ٍ هحثت آى جواػت را زاشتِ تاشس کِ تر احسی از فرزًساى فاطوِ ًواز کٌس.

ب(ترای آًکِ فاطوِ ٍصیت کرزُ تَز کِ آى زٍ هرز اػراتی)اتَتکر ٍ ػور( کِ ّرگس ایواى تِ ذسا ٍ رسَل 

 ًیاٍرزُ تَزى تراٍ ًواز ًرَاًٌس.

 کر ٍ ػور( تر اٍ ًواز ًرَاًیس.ج(فاطوِ ذَز چٌیي ٍصیت کرزُ تَز کِ شوا )اتَت

 هرا شة ٌّگام ٍ زر ذاًِ ی ذَز زفي کٌیس. تَزز( فاطوِ)س( ٍصیت کرزُ 


