
 باسمه تعالى

 مفّوضیة المرشدات العامة 
 "منارة المجد"سابقة م إجابات أسئلة

المولى  نأدامك مفّوضات المناطقجانب 
السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، 

، كما نذكركن بضرورة ارسال كل مسابقة كانت لقد قمنا بتظلیل الجواب الصحیح ، وذلك تسھیًال لعملكن: ملحوظة
  .لصحیحة بشكل كام

 اختاري اإلجابة الصحيحة : القسم األول
: يف )السالم اعليه(ولدت السيدة زينب  )1

. للهجرة6سنة  /مجادى األوىل5/رة املدينة املنوّ  )أ
. للهجرة 6سنة  /مجادى األوىل5 /النجف األشرف )ب
 .للهجرة6سنة  /مجادى األوىل 15/ املدينة املنورة )ج

: باسم زينب) السالم اعليه(ّمسى السيدة زينب )2
.  جّل جاللهاهللا )أ
). عليه السالم(اإلمام علي  )ب
 ).صّلى اهللا عليه وآله(النيب حممد  )ج

): عليها السالم(بوالدة السيدة زينب) صّلى اهللا عليه وآله(الرسول مَ لِ عندما عَ  )3
. فرح هبا أل�ا أول حفيدة )أ
. من مصائب ابكى لكثرة ما يتواىل عليه )ب
 .هللا ا سجد شكرً  )ج

: من )مالسال اعليه( جت السيدة زينبتزوّ  )4
عبد اهللا بن جعفر الطّيار  )أ
. عبد اهللا بن عقيل )ب
. عبد اهللا بن أيب طالب )ج

: عند زواجها )السالم اعليه(كان مهر السيدة زينب )5
. درهم1000 )أ
درهم 480 )ب
 .الِجمَ 10درهم و100 )ج

): عليها السالم(زوج السيدة زينب  لُقِّب )6
. كرمي العرب )أ
. حبر الكرم )ب
 .حبر اجلود )ج

 



: من املدينة إىل الكوفة كانت برفقة )السالم ايهعل(السيدة زينب اجرتهعندما  )7
. وإخوهتا) عليه السالم(اإلمام علي  )أ
. فقط )عليه السالم(اإلمام احلسن  )ب
 .فقط )عليه السالم(اإلمام احلسني  )ج

: بنت وحيدة امسها )عليها السالم(كان للسيدة زينب  )8
. رقية )أ
  .فاطمة )ب
. أم كلثوم )ج

: لنساء يفلالقرآن دريس مهمة ت) عليها السالم(زينب ت السيدة لّ تو )9
مصر  )أ
الشام  )ب
 الكوفة )ج

: يف الكوفة والشام )عليها السالم(امتازت خطابات السيدة زينب  )10
. بالفصاحة واجلرأة )أ
. بالغموض والصعوبة )ب
 .بالفصاحة والصعوبة )ج

): عليها السالم(من األمور اليت وردت عن لسان السيدة زينب )11
. حديث أم أمين )أ
. )عليها السالم(خطبة السيدة الزهراء )ب
 .بوأ نااجلواب )ج

" يا بقية املاضني ومثال الباقني"بقوهلا )عليها السالم(من كانت تقصد السيدة زينب  )12
) عليه السالم(الباقر اإلمام  )أ
) عليه السالم(اإلمام احلسني  )ب
) عليه السالم(اإلمام زين العابدين  )ج

: منظارمن  )عليه السالم( كانت تنظر إىل أخيها االمام احلسن)عليها السالم(زينب السيدة )13
  .األخوة )أ
 .اإلمامة )ب
 .اإلمامةو األخوة )ج

" )عليه السالم( ناعية إليك أخي احلسنياه إينّ يا جدّ "عندما قالت  )عليها السالم(أين كانت السيدة زينب )14
 يف كربالء )أ
 يف الشام )ب
 .يف املدينة املنورة )ج

 :)عليها السالم(يف رحاب خطب السيدة زينب: القسم الثاين



  عىن العبارات اليت حتتها خطدي محدّ (معاين ومفردات(: 
 :يف خطبتها ألهل الكوفة) عليها السالم(السيدة زينب  قالت )15

أي واهللا فابكوا كثرياً واضحكوا ... ،النطف ،الصّلفأال وهل فيكم إال ...!!والغدر، أتبكون  الختلأهل الكوفة يا أهل يا "
" .شنارهاقليالً فلقد ذهبتم بعارها و

. اخلداع:الختل .1
. ما فيه تكربًا فوقاالنسان  عاءاد :الصلف .2
 .التلطخ بالعيب :النطف .3
 .العیب :شنارها .4

 :قالت أ�ا يف الشام) عليها السالم(يف خطبة السيدة زينبورد 
الّلهم خذ  ...،الدين يعسوب، وابن ةاجلن أهلِ  د شبابِ ك دم سيّ ، بإراقتِ الشأفةالقرحة، واستأصلت  لعمري لقد نكأتْ "

. "سدولناا عنّ  اتنا، وهتكَ ُحم ، وقتلناذمارِ دماءنا، ونقض  على من سفكَ  نا، واحلل غضبكَ ن ظاملم نا، وانتقمحبقّ 
لكة«اليت يُعّرب عنها بـ  النحلة :يعسوب .1

َ
 .يف مملكة النحل» امل

 .ما ينبغي حفظه والدفاع عنه ، كاألهل والِعرض :ذمارنا  .2
 .مجع سدل ـ الِسرت :سدولنا  .3
 .األصل:  الشأفة  .4
 :أكملي

 :يف الكوفة) عليها السالم(من خطبة السيدة زينب
 .وتنتحبونما قدمت لكم أنفسكم ان سخط اهللا عليكم ويف العذاب انتم خالدون، أتبكون أال ساء   )16
وبعًدا لكم وسحقاً فلقد غاب السعي وتبت األيدي وخسرت الصفقة وبؤمت بغضب من اهللا  أال ساء ما تزرون )17

 .الذلّة واملسكنة وضربت عليكم
 
وأي حرمة له !! وأي كرمية له أبرزمت!! وأي دم له سفكتم!! أتدرون أي كبد لرسول اهللا فريتم!! أهل الكوفة ياويلكم  )18

. ملء السماءو ولقد جئتم هبا صلعاء عنقاء فقماء خرقاء شوهاء كطالع األرض!! انتهكتم
 :يف الشام) عليها السالم(من خطبة السيدة زينب

رسول اهللا سبايا، قد هتكت ستورهن، وأبديت وجوههن، حتدوا ماءك وسوقك بنات ختديرك حرائرك وإ أمن العدل )19
ويتربزن ألهل املناهل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد،  هبن األعداء من بلد إىل بلد، ويستشرفهن أهل املناقل،

وجحوداً  منك على اهللا،من رجاهلن ويل، وال من محاهتن محي، عتواً  والرفيع، ليس معهن والشريف والوضيع، والدنيئ
 .ملا جاء به من عند اهللا لرسول اهللا، ودفًعا

 
اخلبيثة، ونسل العهرة  لقتل األتقياء، وأسباط األنبياء، وسليل األوصياء، بأيدي الطلقاءلقتل العجب كل العجب  )20

ب الضاحية، تلك اجلثث الزاكية على اجلبو    حلومنا، تنطف أكفهم من دمائنا، وتتحلب أفواههم من !! الفجر
 .أمهات الفواعل تنتاهبا العواسل، وتعفرها



 اإلرادة، ونقلهم إىل الرمحة والرأفة، ألوليائه بالسعادة، وختم ألصفيائه بالشهادة، ببلوغ احلمد هللا الذي حكم )21

 الثواب ونسأله أن يكمل هلم األجر، وجيزل هلم .سواك)هبم(غريك، وال ابتلي )هبم(يشق ومل  والرضوان واملغفرة،
 .إنّه رحيم ودود والذخر، ونسأله حسن اخلالفة، ومجيل اإلنابة،

 أكملي األحاديث التالّية: القسم الثالث :
إّن من بكى عليها وعلى مصائبها " ):عليها السالم(عند والدة السيدة زينب ) صّلى اهللا عليه وآله(ورد عن الرسول  )22

 ."من بكى على أخويها كان ثوابه كثواب
 ".إال جميالً  ما رأيت":كيف رأيت صنع اهللا بأخيك أجابت) عليها السالم( انة للسيدة زينبعند سؤال ابن مرج )23

 ". من شجرة النبوة ومن معدن الرسالة إنك حًقا): "عليه السالم(عن اإلمام احلسن اجملتىب  )24
 

لم يسمع  وبخته بكلماتأمام يزيد و) عليها السالم(لقد وقفت السيدة زينب): "قدس سرّه(عن اإلمام اخلميين )25
 ".بنو أمية مثلها طوال حياتهم

  من القائلالقسم الرابع :
يف حمراهبا تستغيث إىل رهبا فما هدأت  ��������������������������� أّما عميت زينب فإّ�ا مل تزل قائمة تلك الليلة" )26

 )عليها السالم(السيدة فاطمة بنت الحسين  "ا وال سكنت هلا رنةهعني
وكان الناس يرجعون إليها يف احلالل واحلرام حّىت ) عليه السالم(نيابة خاصة عن احلسني )لسالمعليها ا(كان لزينب " )27

 )رض(الشيخ الصدوق "من مرضه) عليه السالم( شفي اإلمام زين العابدين
وهي ) عليها السالم( ته زينبهو منظر عمّ  )عجل اهللا فرجه الشريف(إّن أكثر ما يهز كيان صاحب العصر والزمان" )28

 )حفظه اهللا(السيد حسن نصر اهللا "لد على صدرها وأكتافها بالسياطُتج

 
  8/3/2012حرر بتاریخ 


