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 چرا؟. نامیدهاند پرستار روز را س زینب حضرت تولد روز 1

 

 زا و میکردند پرستاری بیماران و زنان و کودکان از کربال واقعهی از پم زینب حضرت چون: جواب

 .میکردند محافظت یزید سپاهیان اذیت و آزار برابر در آنان

 

 .بدهید توضیح را شجاعت س زینب حضرت ویژگیهای از 2

 

 ونچ میکنی فکر یزید: گوید می بلند صدای با: یزید کای در س زینب حضارت ساخنرانی: جواب

 شدی عزیز تو و شدیم خوار ما آوردی جا این به اسیران مانند را ما کردی سختگیری ما به

 

 .بدهید توضیح را فداکاری س زینب حضرت ویژگیهای از 3

 زخمیاش دستان با را آنها چشمان اشک و میگیرد آغوش در را ها بچه و میماند بیدار شبها: جواب

 .بخوابند تا میکند نوازش را آنها قدر آن و میکند پاک

 

 .بدهید توضیح را فداکاری ص زینب حضرت های ویژگی از 4

 .میشد مشغول خدا با نیاز و راز و دعا به گوشهای در میبرد خوابشان ها بچه که این از بعد: جواب

 

 .کنید بیان را علیها اهلل سالم زینب حضرت صبر از هایی نمونه 5

 در صبر یزید؛ اذیت و آزار مقابل در صبر عزیزانش، دادن دست از و کربال واقعهی در صبر: جواب

 بیماران و کودکان از نگهداری و مراقبت

 

 :کنید بیان را س زینب حضرت خانوادهی اعضای نام 6

 ع قاسم: برادر پسر جواب



 

 

 

 س فاطمه حضرت: مادر*  ص محمد حضرت: پدربزرگ*  ع علی حضرت: پدر* 

 ع حسین حضرت و حسن حضرت: برادران*  س خدیجه حضرت مادربزرگ* 

 

 پرستار: جواب. نامند می. ………………………… روز را س زینب حضرت تولد روز 7

 

 کردند؟ چه  س زینب حضرت کربال ی حادثه از پس 8

 ذلیل و خوار را او یزید کاخ در سخنرانی با و کردند پرستاری کودکان از س زینب حضرت: جواب

 .کردند

 

 افتاد؟ یزید کاخ در اتفاقی چه س زینب حضرت سخنرانی از بعد 9

 امام یاران و فرزندان به کسای دیگر کردند می نگاه یکدیگر به وحشت و ترس با مردم: جواب

 .خندیدند نمی و کردند نمی نگاه ع حسین


