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 ی قرآن به نام اوست: بانویی که یک سوره3درس 

 *کامل کنید*

 مریم ی قرآن است.ی ............ نوزدهمین سورهسوره -1

مادر مریم، زنی بسیار ............ بود. او نذر کرده بود  -2
که اگر صاحب فرزندی شود، فرزندش را خدمتگزار 

 ............ کند.

 المقدسبیت -با ایمان

 *صحیح یا غلط*

 صحیح ی مریم )س( بود.حضرت زکریا )ع( همسر خاله -3

 صحیح حضرت عیسی )ع( فرزند مریم )س( است. -4

 *پاسخ دهید*

پیامبر خدا کدام چهار بانو را بهترین زنان جهان  -5
 معرفی کرده است؟

 -حضرت مریم -حضرت خدیجه -حضرت زهرا )س(
 حضرت آسیه

المقدس نزد حضرت مریم آمدند و فرشتگان در بیت -6
 ای به ایشان دادند؟چه مژده

شوی به نام به ایشان مژده دادند که صاحب فرزندی می
 مسیح که پیامبر و انسانی بسیار بزرگ است.عیسی 

یا مریُم اقنتی لرّبک و اسجدی و ارکعی مع »ی آیه -7
های حضرت مریم یک از ویژگیگر کدامبیان« الراکعین

 است؟

 المقدس است.گر عبادت حضرت مریم در بیتبیان

چه عاملی سبب شد که نجاشی، مسلمانان را به  -8
 مشرکان تسلیم نکند؟

طالب و ی مریم توسط جعفربن ابیخواندن آیاتی از سوره
این که نجاشی دانست سخن پیامبر اسالم )ص( با 

 سخن حضرت حضرت مسیح )ع(، یکی است.

 *انتخاب کنید*

سرپرستی حضرت مریم )س( را بعد از چه کسی  -9
 فوت پدرش پذیرفت؟

 ( حضرت علی )ع(2             ( حضرت عیسی )ع(1
 ( جعفر4              زکریا )ع(( حضرت 3

 ( موسی )ع(2                      ( یوسف )ع( 1 حضرت مریم )س( مادر کدام پیامبر است؟ -10
 ( عیسی )ع(4                          ( نوح )ع(3

ی ی مائده به کدام ویژگی برجستهسوره 75ی آیه -11
 حضرت مریم )س( اشاره دارد؟

ابن مریم الّا رسول قد خلت من قبله الرسل ما المسیح »
و امّه صدیقة و کانا یأکالن الطعام انظر کیف نبیّن لهم 

 «اآلیات ثم انظر أنّی یوفکون

 مهربان( 1
 ( راستگو و با ایمان2
 ( پرهیزگار3
 ( خوش اخالق4

-پیامبر اسالم برای نجات مسلمانان، گروهی از آن -12

 کجا فرستاد؟ها را به سرپرستی چه کسی و به 
 حبشه -( جعفر2     حبشه -حضرت علی )ع(( 1
 عراق -( جعفر4                  مدینه  -( زکریا3

 حیرا( ب2ُ                       خسروشاه ( 1 پادشاه حبشه چه نام داشت؟ -13



 

 

 ( زکریا4                          ( نجاشی3

حبشه هجرت دستور پیامبر به مسلمانانی که به  -14
آیات کدام سوره را برای پادشاه حبشه قرائت  کردند،
 کردند؟

 ی مریم )س(( سوره2                   ی انبیاء( سوره1
 ی محمد )ص(( سوره4               ی کافرون ( سوره3

ی پیامبر خدا  از کدام گزینه با توجه به فرموده -15
 نیست؟بهترین زنان بهشت 

 س(( حضرت خدیجه )2         )س( ( حضرت مریم1
 ( حضرت حکیمه )س(4        ( حضرت آسیه )س(3

 (2ی )گزینه -12               (2ی )گزینه -11             (4ی )گزینه -10            ( 3ی )گزینه -9
 (4ی )گزینه -15             (2ی )گزینه -14            (3ی )گزینه -13

 

 

 

 

 

 

 

 

  


