
 

 
 

  در کدام یک از گزینه های زیر بهترین زنان بهشت معرفی شده است؟ -١
  آسیه خدیجه – فاطمه – هاجر                           ب) مریم – ساره – خدیجه – الف) فاطمه –
  هاجر آسیه – خدیجه – آسیه                                 د) فاطمه – هاجر – فاطمه – ج) مریم –

  

  چه کسی همراه حضرت مهدی (ع) می آید تا جهان را پر از عدل و داد کند؟ -٢
  ب) حضرت عیسی              ج) حضرت موسی                د) حضرت آدم    الف) حضرت محمد(ص)            

  

  تعداد پیامبران اولوالعزم چند تاست؟ -٣
  الف) یک نفر                       ب) دو نفر                   ج) چهار نفر                  د) پنج نفر

  

  ................. آیاتی از سوره ی ..................... را برای نجاشی خواند.سر پرست مسلمانان جعفر بود که در کشور .. -٤
  محمد مریم                 د) مصر – مریم                ج) حبشه – محمد                   ب) مصر – الف) حبشه –

  

  گزار .................................... کند. فرزندی شود فرزندش را خدمتمادر حضرت مریم نذر کرده بود که اگر صاحب  -٥
. انتخاب کرد. -٦   خدای مهربان حضرت عیسی را برای هدایت قوم ...................................
. را به قوم خود داد. -٧   حضرت عیسی مژده ی آمدن آخرین پیامبر با نام .........................................
  به قوم خود چنین بشارت داد.................................... سال پیش از تولد پیامبر (ص) حضرت عیسی حدود . -٨
  

  چهار مورد از ویژگی های حضرت مریم را بنویسید. -٩

  
  چرا مسلمانان به حبشه مهاجرت کردند؟ -١٠

  
  خداوند به حضرت عیسی چه سفارش هایی کرده بود؟ -١١

  
  عیسی بیشتر عمر خود را در سفر سپری کرد؟چرا حضرت  -١٢

  
  از نظر حضرت عیسی ویژگی هم نشین خوب کدام است؟ -١٣

  
  چرا حضرت زکریا سر پرستی حضرت مریم را به عهده گرفت؟ -١٤

  
    موفق باشید

       

دا «  م  ن پنجم آموخته هدیه ٤و  ٣از درس های  آنچه                                     نام و نام خانوادگی:     »    ایم    های آس
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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