
 درس هفتم

 فاطمه)س(..................... بعد از رسول خدا به شهادت رسید؟. حضرت 1

 روز 95یا  71د(      روز      69یا  57ج(      روز     95یا  65ب(        روز  95یا  75الف(

 . حضرت.................یکی از نمونه های شایسته یک انسان کامل معرفت بود.2

 د(مریم                ج(کبری                        ب(زینب                   الف(فاطمه  

. یکی از خصلتهای انسانهای بزرگ در طول تاریخ حق طلبی آنها در برابر باطل و صبر و بردباری در برابر 3

 مشکل بود.      ص       غ

 . مهریه حضرت فاطمه چه بود؟4

 ضرت زهرا)س( نامیدند؟. زهرا به چه معناست؟ چرا این اسم را برای ح5

 . رسول خدا)ص( درباره نام حضرت فاطمه)س( چه فرموده اند؟6

 . رهبر معظم رهبری درباره شهید خرازی چه فرموده است؟7

 چیز نزد شما می سپارم یکی...................و ........................ است؟ 2. رسول خدا)ص( گفتند من 8

 ح دهید؟. وصیت حضرت فاطمه)س( را شر9

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8و7درس 

 .یکی از خصلتهای انسانهای بزرگ در طول تاریخ چیست؟1

 . کدام یک از بانوان زیر یکی از نمونه های شایسته یک انسان کامل است؟2

 الف(حضرت خدیجه)س( ب(حضرت فاطمه)س( ج(ام کلثوم)س( د(حضرت رقیه)س(

 . چرا حضرت فاطمه )س(را ام ابیها نامیده اند و معنی آن چیست؟3

 . امام حسین)ع( درباره نماز و عبادت مادرشان چه می فرمایند؟4

 . پیامبرخدا)ص( در بازگشت از حجه الوداع به مردم چه فرمودند؟5

 . حضرت زهرا)س( از جانب پدر چه لقبی گرفته بودند؟6

 . حضرت زهرا)س( در دوران حیات پربرکتش نمونه کامل یک زن مسلمان در چه مسائلی بودند؟7

 تن از مردان اسوه صبر و مقاومت میهنمان در دوران معاصر را نام ببرید. . دو8

 . دکتر مصطفی چمران درباره علت سفرش به لبنان چه می گوید؟9

. شهید چمران با وجود زخمی شدن حاضر نشد اهواز را ترک کند و برای مداوا به تهران بیاید. وی دلیل 11

 نیامدنش را چه بیان کرد؟

 فارسی اقتدار به چه معناست؟ . در فرهنگ11

 . در آکسفورد اقتدار چگونه تعریف شده است؟12

 . مهمترین ویژگیهای مفهومی اقتدار را نام ببرید؟13

 . یکی از ویژگیهای مفهومی اقتدار را به دلخواه تعریف کنید؟14

 . منابع اقتدار را نام ببرید و با ارزشترین آنها را مشخص کنید.15

 )ره( راه نجات از تحریمها را چه چیزهایی می دانستند؟. امام خمینی16

 . دشمنان اسالم و ایران از چه نکته ای غافل بودند؟17

 . سیاستهای دفاع ایران برچه محورهایی استوار است؟18



 . شعار دفاعی ایران اسالمی را بنویسید؟19

 . فناوریهای پیشرفته دفاعی را نام ببرید.21

 دات داخلی که مظهر اقتدار دفاعی میهن عزیز ما هستند را بنویسید.. نمونه هایی از تولی21

 . ملت ایران چگونه به موقعیت ممتاز در جهان رسیده و مسیر رشد معنوی و پیشرفت را می پیماید؟22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


