
 مرحله اول –( 1397سال) دوره مسابقات سیر مطالعاتی چهارمین

  2ویژه سطح – جامی از زالل کوثرکتاب: 
 

1 
 

   است؟  یچه کس"نیحم و الکتاب المب" فهیشر هیدر آ نیمنظور از کتاب مب )ع(امام کاظم تیبراساس روا-1
 )ع(تیبد( اهل  ج( حضرت زهرا )س(  )ع( یب( حضرت عل   ()صاکرم امبری( پالف

 

  عطا شده است؟  یشانبه ا یقرآن ناطق است چه اسم ازدهی)س( ظرف نزول  زهرااز آنجا که حضرت -2
  القدر لةید( ل   ج( زهرا  هیب( مرض  ( محدثهالف

 

   ست؟یشب قدر وابسته به چ قتیدرک حق )ع( امام صادق تیبراساس روا-3
 )ع(تیبد( شناخت اهل               از گناهان یج( دور  شب قدر اءیب( اح         )( شناخت حضرت زهرا )سالف

 

   ست؟یچ یو سن عهیش یمصداق کوثر از نظر علما نیبارزتر-4
 د( کثرت علم و عمل      ج( قرآن   یب( شفاعت کبر  (( وجود حضرت زهرا)سالف

 

  ابتر به چه معنا است؟ -5
  اثرید( ب      ج( جاهل  فیب( ضع        ( ناتوانالف

 

  است؟  یچه کس یمقام شفاعت برا نیو بزرگتر نیشتریمقام نبوت و امامت، ببا توجه به -6
 (د( حضرت زهرا)س          )ع(امیرالمومنینج( حضرت  )ع(میب( حضرت ابراه  )ص(اکرم امبری( پالف

 

  فاطمه )س( چه بود؟  فهیصح یمحتوا -7
 میخبریآن ب ید( ما از محتوا         قرآن ریج( تفس  ندهیب( اخبار گذشته و آ     حضرت زهرا)س( ی( دلدارالف

  

  حضرت زهرا )س( کدام مورد است؟  لتیفض نیبزرگتر« ره» ینیاز نظر امام خم-8
    شانیبا ا لیروزه جبرئ 75ب( مراوده                  ( شهادتالف

  اکرم بودن امبرید( کوثر بودن و دختر پ             )ع(امیرالمومنینبا حضرت  ی( همسرج
 

  است؟  )ع(از کدام معصوم «گرداندیها را زنده مما قلب ثیهمانا احاد»:فیشر تیروا -9
 )ص(اکرم امبرید( پ  )ع(ج( امام صادق  ب( حضرت زهرا )س(  نیام لی( جبرئالف

 

  کدام جمله غلط است؟  -10
  است دیمف ارینداشته باشد باز هم بسب( توسل هرچند عمل   است تیمعنو انوسیوصل شدن به اق یقی( توسل حقالف

 شودیمانع گناه م ید( توسل واقع                کندیرا هم دور م ییایدن ی( توسل بالهاج
 

 دارد؟  یادیز تیدر جامعه اهم یفاطم رهیزنده نگاه داشتن س چرا، ازنظر مصنف محترم-11
 شودیم یبازخوان تیب( مفهوم وال    شودیداده م جیو عفاف ترو ای( حالف

 ماندید( امانت زنده م                شودیداده م جیترو ی( فرهنگ شهادت طلبج
 

 کدام یک از تعاریف ذیل، تعریف تقلید بالمعنی االخص می باشد؟-12
    کم رنگ استتقلید بچه گانه که عنصر آگاهی و هدف داری در آن ب(  تقلید ناآگاهانه و عاری از هرگونه اندیشه و تشخیص( الف
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 چکدامید( ه  تکرار عمل دیگری با آگاهی کافی از حسن کار اوج( 
 

  ت؟ معرف شده اس یچه کسان یحضرت فاطمه )س( الگو«الخلق و فاطمه ...  یعل ...نحن حجة ا »:تیدر ادامه روا -13
  مواردد( همه    )علیهم السالم( تیبج( اهل  خیب( زنان و مردان در طول تار  ( زنانالف

 

  ها از نظر روانشناسان کدام موارد است؟ انسان تیشخص یریگو مورد اتفاق شکل یدو عامل اصل -14
 ب( وراثت و گذشت زمان              یو خارج یداخل طی( محالف

  طید( وراثت و مح   طیو مح ی( وجدان اخالقج

 

  بر رفتار انسان دارد؟  یریچه تأث دیروئیاز اندازه غدد ت شیتالش ب -15
  شودیم ییب( سبب تندخو  ندارد یریروح تأث ی( حالت جسم بر روالف

 ندارد یخاص رید( تأث   شودی( سبب لطافت روح مج
 

  جزء کدام قسم است؟ «یجمال دوست» -16
 چکدامید( ه  االخص یبالمعن اتیج( فطر  یب( وجدان اخالق  زی( غراالف

 

    رفتند؟یاحد م یشهدا ارتیبه ز کباریقت وحضرت زهرا )س( هر چند  -17
 بار کی ید( سال   ج( هر هفته  کباری یب( ماه  رفتند کباری( فقط الف

 

  فتح شد؟  یفدک به دست چه کسان -18
 ی)ع(و حضرت عل )ص(اکرم امبرید( پ   ج( انصار  نیب( مهاجر  ( مسلمانانالف

 

   گرفت؟  شیرا پ یاغصب فدک، چه حربه یحضرت زهرا )س( برا ابوبکر در مناظره با-19
 ی جدید از آیات قرآن و دینلیب( تأو  به حضرت زهرا )س( یاحترامی( بالف

 و زور ید( حربه نظام   عاجز شده بود ی( از هر پاسخج
 

 ای باشمیشما م انیعیدرزمرة ش ایکه آ پرسدیشوهرم م»عرض کرد: شانیکه به ا یپاسخ اول حضرت زهرا)س( به زن -20

  ، چه بود؟«نه
  است یاز نواه یب( مالک عملکرد به اوامر و دور                 دیهست انیعیبه ما از ش دی( چون محبت دارالف

 بود دید( شما عاقبت در بهشت خواه          دیشما دشمن دشمنان ما هست رای( بله زج


