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دبستان پسرانه سادات

تحقیق درس هدیه های آسمان

نام و نام خانوادگی
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کالس سوم

الف) فرزندم در درس ام ابیها با نام های حضرت زهرا (س) آشنا شدی اکنون معنای القاب حضرت زهرررا را برایر
توجه به جدول تحقیق کن و لقب مناسب را جلو هر قسم

نوشر ه ام بررا

بنویس.

زکیه ر فاطمه ر مرضیه ر ب ول ر محدثه ر زهرا ر کوثر ر مبارکه ر طاهره ر صدیقه
 -1منبع و سر منشأ خیر و برک

 -2صادق و راس گو

 -3کسی که مورد رضای خداس

 -۴پاک شده از بدی ها

 -۵جدا شده از بدی ها ر به دور از آتش جهنم

 -۶پاک از آلودگی های جسمی و ظاهری

 -7تابیده ر درخشان و روشن

 -8پاکیزه ر بی عیب ر معصوم

 -9خیر زیاد و برکات زیاد داش ن

 -10کسی که فرش گان با او سخن می گویند

ب) به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
 -1به چه دلیل پیامبر حضرت زهرا (س) را اُم اَبیها ،نامیده اند؟
 -2نام مادر حضرت زهرا  ........................و نام پدرش  ....................اس .
 -3وق ی حضرت زهرا (س) به دنیا آمد خداوند کدام سوره را برای پیامبر (ص) فرس اد؟
 -۴پس از به دنیا آمدن حضرت فاطمه (س) خداوند با فرس ادن سوره ی کوثر از حضرت فاطمه چگونه یاد کرده اس ؟
 -۵به دارویی که روی زخم می گذارند چه می گویند؟
 -۶حضرت رسول به دخ رش ،حضرت زهرا (س) چه ذکری را آموخ ؟
 -7این سخن از چه کسی اس ؟ * خداوند فاطمه را دوس

دارد و کسانی که فاطمه را دوس

داش ه باشند نیز دوس

دارد*

پ) پسرم بنویس چگونه می توانی مانند حضرت زهرا (س) به پدر و مادرت نیکی کنی تا خداوند از تو راضی باشد؟

خودسنجی:
احساس من از انجام این تکلیف ☺   اس .

انتظارات
 -1با لقب های حضرت فاطمه و معنای آن آشناس .
 -2به زندگی حضرت فاطمه عالقه نشان می دهد.
 -3با توجه به اطالعات کسب کرده به سؤاالت صحیح پاسخ می دهد.
بازخورد آموزگار:

در حد انتظار

نزدیک به انتظار

نیاز به تالش

