باسمه تعالی
پاسخنامه سؤاالت مسابقه زندگانی فاطمه زهراء
-1علت مخفی بودن قبر فاطمه زهرا چیست ؟
الف) وصیت ایشان
ب) نشان دادن ناخشنودی خود از خلفا
ج) الف وب
د) ترس از نبش قبر توسط مخالفین
 -2علت رخصت دختر پیامبر به خلفا برای عیادت چه بود ؟
الف) رضایتمندی در آخر عمر از آندو
ب) ترحم ودلسوزی
ج) وساطت موال علی
د) الف و ج
 -3پاسخ قرآنی حضرت زهرا به خلیفه مبنی براینکه پیغمبران از خود ارث نمی گذارند چه بود ؟
الف) داود از سلیمان ارث برد پس من هم از پدرم ارث می برم.
ب) دختران پیامبران از پدرانشان ارث می برند.
ج) سلیمان از داود ارث برد پس من هم از پدرم ارث می برم.
د ) تو از پدرت ارث ببری و من نبرم؟
 -4درخطبه فدکیه حضرت زهراء پیروی از اهل بیت را  ..............و امامت اهل بیت را  .........دانست.
الف) مایه وفاق  -عزت مسلمین
ب) مرتبه یقین – آزمایش درجات دین
ج) مایه وفاق – مانع افتراق
د) آزمایش امت – عزت مسلمین
 -5هدف فاطمه زهراء از رفتن به نزد خلیفه و مطالبه حق خود ......................بود .
الف) گرفتن اموال خود و فرزندانش که رسول خدا به آنها بخشیده
ب) بخاطر دفاع از حق علی بن ابیطالب
ج) جلوگیری از اجتهاد درمقابل نص که منشا اشتباهات دیگر
د) مذاکره درباره حق ازدست رفته خود یعنی فدک
 -6اشکال وارد به غاصبین فدک چه بود ؟
الف) معتقد بودند آنچه به عنوان ( فی ء ) درتصرف پیغمبر بود جزء بیت المال مسلمانان است.
ب) معتقد بودند پیامبر به عنوان رئیس مسلمانان در آن مال تصرف می کرده است نه به عنوان مالک.
ج) معتقد بودند فدک از انفال و ملک مسلمانان است.
د) همه موارد
 -7نگرانی نابجای تشکیل دهندگان شورای سقیفه و مهاجمین به بیت فاطمه از این کار چه بود ؟
الف) دین
ب) دین و حکومت

ج) حکومت
د) ثروت و قدرت
 -8سخن قهرمان داستان سقیفه برای توجیه حضور خود در آنجا چه بود ؟
الف) فوت رسول خدا و نگرانی از نداشتن رهبر امت
ب) برطرف کردن هرج ومرج و نا آرامی بعد از فوت رسول خدا
ج) فتنه ای آغاز شده و ممکن است خدا بدست او این فتنه را بخواباند.
د) الف وب
 -9چرا فدک خالصه پیامبر گردید ؟
الف) زیرا جزء غنائم جنگی بود و با منازعه بدست آمده بود.
ب) زیرا تمام اموال مسلمانان متعلق به رسول خدا می باشد.
ج) زیرا فدک مصالحه بود و سربازان مسلمان در فتح آن شرکت نداشتند.
د) الف وج
 -10تقدیم هدیه قدسی تسبیحات حضرت زهرا از سوی پیامبر به دخترش در پی  ..........بود.
الف) درخواست ذکری که خیر دنیا و آخرت در آن باشد.
ب) ذکری که او را از گرفتاریهای دنیوی برهاند.
ج) درخواست خدمتکاری برای کمک به او در کارهای خانه
د) الف وج
 -11کابین ( مهریه ) حضرت زهراء به پول رایج آن زمان  ............بود.
الف) هزار دینار
ب)  400درهم
ج) هزار درهم
د)  400دینار
 -12کسی که هنگام هجرت به مدینه شتر فاطمه زهرا و خواهرش ام کلثوم را رم می دهد تا آنها برزمین بیفتند  .........بود.
الف) مغیره بن شعبه
ب) قنفذ
ج) خالد بن ولید
د) حویرث
 -13معنای فاطمه چسیت ؟
الف) بریده شده از هرگونه آلودگی وگناه
ب) بریده شده از خون حیض
ج) بریده شده از آتش جهنم
د) بریده شده خودش وشیعیانش از آتش دوزخ
 -14مشهورترین لقب فاطمه کدام است ؟
الف) صدیقه
ب) محدثه
ج) زکیه

د) زهراء
 -15علت اینکه پیامبر فرمود ( کجا مثل خدیجه یافت می شود ) چه بود ؟
الف) زیرا او تمام اموالش را در راه خدا داد.
ب) زیرا او با آنکه خواستگاران فراوان داشت ولی به عقد پیامبر درآمد.
ج) زیرا او عاشق پیامبر بود.
د) زیرا روزی که همه مردم رسول خدا را دروغگو خواندند او ایشان را راستگو خواند .
 -16از القاب خدیجه عبارتند از  .........و ..............
الف) زکیه و مطهره
ب) طاهره و زکیه
ج) طاهره و سیده زنان قریش
د) سیده زنان قریش و زکیه
 -17معنای ابتر چیست ؟
الف) کسی که اجاق خانه اش کور است.
ب) کسی که دنباله رو ندارد.
ج) کسی که صاحب فرزند نمی شود.
د) کسی که فرزند پسری ندارد تا جانشین او شود.
 -18کدام آیه اشاره به شرمساری وسیاه شدن چهره اعراب جاهلی هنگام تولد فرزند دختر دارد ؟
الف) مائده 5
ب) نساء 14
ج) نحل 59
د) انسان 3
 -19دوجنبش و حرکت متضاد که پس از مرگ پیغمبر اکرم پدید گردید عبارتند از  .....و ..........
الف) نگهبان نظام سیاسی سابق – استقرار نظام حکومتی تازه
ب) استقرار نظام حکومتی – نگهبان کتاب و سنت رسول خدا
ج) نگهبان سنت رسول خدا – استقرار نظام سیاسی تازه
د) استقرار نظام سیاسی تازه – نگهبان کتاب وسنت رسول خدا
 -20فاطمه و شوهرش وخاندان پیغمبر و تنی چند از یاران آنان  ،پیشروان کدام یک از حرکت های زیر بودند ؟

الف ) نگهبان استقرار نظام سیاسی سابق
ب ) استقرار نظام حکومتی تازه
ج ) نگهبان سنت رسول خدا
د ) استقرار نظام حکومتی

