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سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا (س)
 .1لباس حضرت فاطمه (علیها السالم) چه ویژگیهایی داشت؟
الف :حالل و ساده
ب :دارای خصلت حجب و حیا و ساده
ج :ارزان قیمت و ساده
 .2رسول خدا چه ثوابی در انگشتر عقیق به دست کردن را اشاره کردهاند؟
الف :بر دشمنان پیروز میشود
ب :دعایش مستجاب میشود
ج :همواره با خیر مواجه خواهد بود
 .3در حدیثی از امام صادق (ع) کسی که بدون بصیرت عمل کرد چه عاقبتی دارد؟
الف :مانند کسی است که در غیر مسیر راه بپیماید
ب :منافق است
ج :هیچکدام
 .4طبق سخن حضرت فاطمه (علیها السالم) هرکس عبارت خالصانهاش را به پیشگاه الهی تقدیم کند
خداوند چه چیزی را بر او فرو میفرستد؟
الف :تسیلم به قضای الهی
ب :مقام رضا
ج :برترین مصلحت
 .5چرا حضرت فاطمه (علیها السالم) به تالوت زیاد قرآن و دعا در کنار قبرش پس از دفنش وصیت کرده
است؟
الف :زیرا احتیاج به دعای بازماندگان دارد
ب :زیرا میت نیاز زیادی به انس بازماندگان دارد
ج :هر دو
 .6کدام یک از فضایل اخالقی به عنوان دری از درهای حکمت است؟
الف :صبر
ب :ایثار
ج :سکوت
 .7بهترین و نزدیکترین حالت زن به خدا چه وقتی است؟
الف :با نامحرم صحبت نکند
ب :مردان را نبیند و مردان نیز آنان را نبینند
ج :خدمت به همسر و بچهها کند

 .8فاطمه (سالم اهلل علیها) در مقام منزلت مادر چه فرموده است؟
الف :مالزم پای مادر باش که بهشت زیر پاهای اوست
ب :اطاعت از فرمان مادر در همه جهات واجب میباشد
ج :هر دو
 .9کدام یک از گزینههای زیر جزء بکائین نمیباشد؟
الف :آدم و نوح
ب :فاطمه (س) و یعقوب
ج :هود و صالح
 :10چرا رسول خدا (ص) رفتن حضرت فاطمه (س) به خانة حضرت امیرالمومنین را چندماه تأخیر
انداخت؟
الف :برای اینکه حضرت فاطمه (س) فرصت فکر کردن داشته باشد
ب :از لحاظ جسمی رشد کند
ج :آماده کردن جهیزیه
 :11چرا فاطمه با اینکه سه روز در خانه چیزی نبود به حضرت علی (ع) چیزی نگفت؟
الف :زیرا پدرش او را نهی کرده بود که از علی چیزی طلب کند که مقدور او نباشد
ب :حیا می کرد که از علی (ع) چیزی طلب کند
ج :هر دو مورد
 :12یکی از مهمترین راههای خروج از خود محوری و گرایش به دیگرگرایی و نوع دوستی کدام است؟
الف :دعا کردن برای فقرا
ب :اطعام به فقرا
ج :انفاق و ایثار
 :13آیه «و علی االعراف رجال یعرفون کال بسیماهم» درباره چه کسی نازل شده است؟
الف :حضرت فاطمه (س)
ب :امامان معصوم (ع)
ج :مالئکه
 .14چرا از میان ابعاد مختلف زندگی صدیقه طاهره ،بررسی سیره اخالقی آن حضرت اهمیت بیشتری
دارد؟
الف :زیرا شناخت ویژگی های اخالقی یک فرد نقش مهمی در شناخت شخصیت او دارد.
ب :زیرا اخالق در حیات مادی و معنوی بشر ،هدف بعثت انبیا شمرده شده است.
ج :الف و ب
 .15رکن اصلی در نظام خانواده چیست و کانون آن چه کسی است؟
الف :وحدت و همبستگی ـ مردان

ب :محبت ـ زنان
ج :گذشت و ایثار ـ زنان و مردان
 .16مهریه برترین زن هستی چقدر بوده است؟
الف :هزار درهم
ب :در حد قیمت یک زره
ج :مهرالسنه
 .17از هدایای بزرگ خداوند به فاطمه (س)  ................میباشد.
الف :فرزندانی مانند امام حسن و امام حسین (ع)
ب :شوهری مانند امام علی (ع) و پدری مانند رسول خدا (ص)
ج :تسبیح
 .18حضرت فاطمه زهرا (س) در جواب پدرش رسول خدا (ص) که از او پرسید همسرت را چگونه یافته
ای چه پاسخ داد؟
الف :بهترین یاور در عبادت خدا
ب :بهترین شوهر
ج :الف و ب
 .19حضرت فاطمه (ص) براساس خصلت انفاق و ایثار هر ساله درآمد فدک را که به  ...............می رسید
میان  ............تقسیم می کرد.
الف 26 :هزار دینار ـ مهاجرین و انصار
ب 25 :هزار دینار ـ بنی هاشم
ج 24 :هزار دینار ـ مهاجرین و انصار و بنی هاشم
 .20صدیقه طاهره برای کاستن از شرم زنی که از بیش از ده سؤال پرسیده بود مثالی زد و از آن زن
پرسید آیا اگر کسی به  ...........اجیر شود که بار سنگینی را ...........ببرد خسته می شود؟!
الف :هزار دینار ـ کوه بلند
ب :صدهزار دینار ـ کوه بلند
ج :صدهزار دینار ـ بام

