
 

 بسمه تعالی

 ( و روز مادر و روز زنسمسابقه سالروز والدت حضرت زهرا )
 
 استجابت دعا را چه زمانی می داند ؟بهترین ساعت  (س) حضرت زهرا -1

     ج( غروب عصر جمعه                      ب( مابین نمازظهر و عصر                   غروب عصر دوشنبه (الف

 ان صبح تا قبل طلوع خورشید ذد( بعد از ا 

 ( در مورد بهترین مردان چه جمله ای دارند ؟ سحضرت زهرا ) -2

 کند ا با عیال خویش مدار است که یالف( بهترین مرد کس

 رش متعهد باشد سمههریه در قبال م ب( بهترین مرد کسی است که

 بانتر باشد مرد کسی است که اخالقش نیکو بوده ونسبت به همسرش مهر نج( بهتری

 مرد کسی است که با تقوی باشد  ند( بهتری

 در مورد مقام مادر چه جمله ای دارند ؟ (س) حضرت زهرا -3

 است دران ، زیرا بهشت زیرپای ماباش درهمواره در کنار ما (الف

 ب( مقام مادر همانند مقام انبیاست 

 ها باالتر است  فرشتهج( مقام مادر از 

 د( بدون رضایت مادر فرزند به بهشت نمی رود 

 ( چند سال پس از مبعث حضرت رسول )ص( متولد شدند ؟ و درچه تاریخی ؟سحضرت فاطمه ) -4

 پنج سال پس از مبعث روز بیستم جمادی الثانی  -الف

 هفت سال پس از مبعث روز بیستم جمادی الثانی  -ب

 دی الثانی یازده سال پس از مبعث روز بیستم جما -ج

 هفده سال پس از مبعث روز بیستم جمادی الثانی  -د

 ( نازل شده است ؟سان حضرت زهرا )کدام آیه در ش -5

 د( هر سه مورد              ج( آیه تطهیر                 ب ( آیه مودت          الف(  آیه هل اتی   

 (فاطمه سیده نساء العالمین )   بکار برد ؟( را چه کسی سآیه تعبیر در مورد حضرت فاطمه ) -6

 د( امام زمان )عج(      ج( حضرت محمد )ص(      ( عب( امام حسن )      الف ( حضرت علی )ع( 

 

زن واحد فرهنگی  مادر و روز روز ،( سبه اطالع همکاران خانم می رساند به مناسبت والدت حضرت زهرا )

   مهندسین استان قابل رویت . سواالت در سایت نظام نموده است اربرگز نوان مسابقه ایسازمان تحت این ع

 . می باشد

بوده که به واحد فرهنگی، تحویل  02/20/2931روز یکشنبه مورخه ه جوابها پایان ساعت اداری مهلت ارای

 نفر از برگزیدگان به قید قرعه جوایز تقدیم می گردد.  11. به داده شود

ا حضور اعضاء هیئت در نمازخانه سازمان ب 31/12راس ساعت  22/12/1336تاریخ قرعه کشی سه شنبه مورخه 

                                                                                                                            . مدیره می باشد

 واحد فرهنگی سازمان                                                                                                                                                                


