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  هفتمبسمه تعالی . سواالت درس 

ردیف سواالت پاسخ

وآخرین و برترین بانوی جهان است.*فاطمه،سرور زنان، اولین 

 *فاطمه، مایه شادمانی قلب من است.

*خداوند، فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز دوست 

ی دارد.خداوند با خوشحالی فاطمه،خشنود و با خشم او،خشمگین م

 شود.

 سه جمله ی زیبا که پیامبر در مورد فاطمه زهرا)س( فرموده اند ،

بیان کنید.   
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چرا فاطمه ی زهرا)س( از علی )ع( هرگز چیزی درخواست نمی  مبادا حضرت علی)ع( نتواند آن را برآورده سازد و شرمنده شود.

 کرد؟

2 

 به خاطر ایمان حضرت علی)ع(

 3 دلیل ازدواج حضرت فاطمه ی زهرا)س( با علی )ع( چه بود؟

،حیا شدید به پیامبر)ص(ایثار و بخشندگی،ساده زیستی،عالقه 

 وعفت، اهمیت دادن به خانواده و خانه داری

 پنج مورد از ویژگیهای اخالقی حضرت فاطمه ی زهرا )س( را بیان

 کنید.
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*کارهای بیرون را به حضرت علی)ع( و کارهای داخل خانه را به 

 حضرت زهرا)س( سپرد.

 *چون از روبه روشدن با نامحرمان، بی نیاز شد.

مبر چگونه کارها را میان علی)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س( پیا

تقسیم کرد ؟ دلیل خوشحالی حضرت فاطمه ی زهرا)س( از این 

تقسیم کار 

 چه بود؟
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ه هرگاه به او می نگریستم، غم و اندوهم برطرف می شد. اوهیچگا

ده مرا خشمگین نساخت وچیزی از من نخواست مبادا نتوانم برآور

.شوم. فاطمه،یاوری نیکو در راه پیروی از خدا بودکنم وشرمنده 

حضرت علی )ع( در مورد حضرت فاطمه ی زهرا)س( چه می 

 فرماید؟
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شادمانی زندگی -برکت دختر موجب ........... و ............. است . ،بنا به فرموده ی پیامبر  7 

دیک خود را به شخصیّت  بهترین بانوی جهان نزچگونه می توانیم  با الگو گرفتن از زندگی حضرت زهرا)س(

 کنیم ؟
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ادن سخنان وخطبه های ایشان در مسجد مدینه، نان پختن و فرست

برای رزمندگان، آبرسانی به رزمندگان درجبهه و مداوای 

فاطمه زهرا)س( را نام نمونه هایی از حضور در اجتماع حضرت 

 ببرید .
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ا.آنها،آموزش احکام ومعارف به زنان و پاسخگویی به سؤاالت آنه  

 

 


