«انگار که تاریخ را در سرزمین شیعه با خون رقم می زنند »

پنجمین مسابقه فصلی کتابخوانی با عنوان:

کشتی پهلو گرفته
برگزار می گردد.

سواالت:

ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت

 .1اولین کسی که به گفته پیامبر اکرم ( )وارد

دخت نبی اکرم  ،ام ابیها حضرت صدیقه کبری فاطمه

بهشت می شود و بهشت را برای بهشتیان افتتاح

زهرا  شهرداری محترم شهر با همکاری کتابخانه آیت

می کند کیست؟

ا...هاشمی اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی "کشتی

)1حضرت رسول()

پهلو گرفته" از سلسله مسابقات فصلی می نماید.

)2حضرت علی ()

✓ منبع مسابقه :کتاب کشتی پهلو گرفته (موجود در
کتابخانه آیت ا...هاشمی )

)3حضرت زهرا()

 .2زنان بهشتی که به حضرت خدیجه( )برای

✓ ارسال پیامکی جواب ها(فقط عدد  12رقمی بدون
وارد کردن چیز دیگری) به صورت یک عدد 12

تولد حضرت زهرا ()یاری رساندند چه کسانی
بودند؟

رقمی از چپ به راست به شماره پیامک

 )1ساره-مریم-آسیه-کلثوم

10003152407722

 )2ساره –سمیه -آسیه –کلثوم

✓ مهلت ارسال پاسخنامه97/11/21:

 )3ساره – مریم – آسیه  -نرجس

✓ اسامی برندگان درکانال شهر قلعه ها وسایت اداره

.3طبق فرمایش حضرت زهرا( )در خطبه فدک

کتابخانه

های

عمومی

شهرستان

یادگار پیامبر اکرم (ص) برای امت چه بود؟

مبارکه  https://www.mobarakehpl.irاعالم و جوایز در روز

)1قرآن کریم

 22بهمن ماه( )97/11/22اهدا خواهد شد.

 )2دین اسالم
 )3صحیفه فاطمه ()

 .4نزول آیات  5تا  22سوره انسان به واسطه چه

 .7این کالم در کجا و از زبان چه کسی نقل شده

 .10طبق فرمایش حضرت زهرا  در خطبه فدک

اتفاقی است؟

است؟

حکت وجوب نماز چیست؟

)1نذر روزه و بخشش افطار به مسکین و فقیر و اسیر

 )1کالم هارون به برادرش موسی در مقابل یهود

)1تنزیه جان مومنان

)2نذر روزه و اهدای افطار به مهاجرین و انصار

)2کالم امام علی( )وقتی ایشان را با دست بسته به

 )2تنزیه از کبر

 )3فتح مکه

 .5سخن پیامبر اکرم (ص) در مالء عام خطاب به
حضرت علی (:)
یاعلی ،حبک  ....و بغضک .....
)1ایمان – نفاق
)2هدایت – ایمان
)3فضل – جهل

 .6عتاب سخت پیامبر ( )با عنوان "انکن النتن
صواحب یوسف" درباره کدام قضیه بود؟
)1خطاب به زنان امت در اعدم اطاعت از همسرانشان
 )2خطاب به ام السمه
 )3خطاب به حفصه و عایشه بخاطر عدم اطاعت از
دستوراتشان

مسجد می بردند
 )3هر دو مورد

 .8با نزول آیه و آت ذالقربی حقه پیامبر ()
مامور به انجام چه دستوری از جانب خداوند شدند؟
)1ابالغ امامت حضرت علی()
 )2بخشیدن فدک به حضرت فاطمه ()
)3تقسیم فدک بین مهاجرین و انصار

 .9طبق فرمایش پیامبر ( )چرا فاطمه()
"فاطمه" نامیده شده اند؟
 )1چون دستور خداوند متعال بوده است
 )2چون خداوند ایشان و فرزندان و دوستدارانش را از آتش
جهنم مصون داشت
 )3چون ایشان بسیار اهل انفاق و کمک به نستمندان
بودند

 )3تطهیر از شرک

 .11از منظر حضرت زهرا ( )جهاد زن چیست؟
)1رفتار نیکو با همسروخوب شوهرداری کردن
 )2علم آموزی
 )3حجاب و عفاف

 .12طبق حدیث شریف کساء آفرینش همه چیز به
طفیلی آفرینش چه کسانی ست؟
 )1آدم و حوا
 )2پیامبران اولوالعزم
 )3پنج تن (فاطمه ( )و پدر و همسر و فرزندانش)

شماره پیامک جهت ارسال
10003152407722

