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 : از نوزاد بپرسید!4درس 

 *کامل کنید*

 اولواالعزم حضرت عیسی )ع( چهارمین پیامبر ........... است. -1

خدای مهربان حضرت عیسی )ع( را برای هدایت  -2
 قوم ........... انتخاب کرد.

 اسرائیلبنی

حضرت عیسی )ع( بخش زیادی از عمر پربارش را  -3
درسفر سپری کرد و به کمک یارانش، مردم را ......... و 

 ............. را برایشان بیان کرد.

 های الهیپیام -راهنمایی

 *صحیح یا غلط*

حضرت عیسی )ع( را حاکم ستمگر آن زمان به دار  -4
 آویخت.

 غلط

-در گهواره سخن می حضرت عیسی )ع( از نوزادی -5

 گفت.
 صحیح

 *پاسخ دهید*

حضرت عیسی )ع( در گهواره گفت، خداوند به ایشان  -6
 چه سفارشی کرده است؟

ام نماز خداوند به من سفارش کرده است که تا زنده
بخوانم و به نیازمندان کمک کنم، نسبت به مادرم 

 مهربان باشم و ستمکار و زورگو و بد اخالق نباشم.

نمونه از کارهای بزرگ حضرت عیسی )ع( را سه  -7
 بنویسید.

کرد. ناپذیر را درمان میبه فرمان خدا بیماران درمان -1
مردگان را زنده  -3کرد. نابینایان مادرزاد را بینا می -2

 کرد.می

حضرت عیسی )ع( حدود پانصد و هفتاد سال پیش از  -8
 د؟تولد پیامبر )ص( چه بشارت بزرگی به قوم خود دا

ی خدا به سوی شما هستم؛ اسرائیل! من فرستادهای بنی
دهم که بعد از من پیامبری خواهد و به شما بشارت می

 آمد، به نام احمد.

ها پنج نفرند حضرت ترین پیامبران خدا هستند. آنبزرگ پیامبران اولواالعزم چه کسانی هستند؟ -9
 -حضرت موسی )ع( -حضرت ابرهیم )ع( -نوح )ع(
 حضرت محمد )ص( -عیسی )ع( حضرت

 *انتخاب کنید*

خداوند کدام مورد را به حضرت عیسی )ع( در  -10
 گهواره سفارش نکرده است؟

 
 ؟لقب حضرت عیسی )ع( چه بود -11

 ( نماز خواندن2        ( مهربانی با مادر1
 ( کمک به نیازمندان4             ( بد اخالقی3

 
 ( مسیح2                    ( اولواالعزم1
 ( احمد4                 اسرائیل( بنی3

 ( زبور2                       ( تورات1 کتاب آسمانی حضرت عیسی )ع( چه نام دارد؟ -12
 ( قرآن4                       ( انجیل3



 

 

 ( حضرت نوح )ع(2        حضرت یوسف )ع(( 1 اسرائیل چه کسی است؟پیامبر قوم بنی -13
 ( حضرت عیسی )ع(4       ( حضرت ابراهیم )ع(3

حضرت عیسی )ع( به همراه کدام امام دوباره ظاهر  -14
 شوند؟می

 ( حضرت علی )ع(2            ( امام حسین )ع( 1
 ( امام رضا )ع(4          ( حضرت مهدی )ع(3

 ( حضرت محمد )ص(2            حضرت نوح )ع(( 1 نیست؟کدام پیامبر، از پیامبران اولواالعزم  -15
 ( حضرت موسی )ع(4         ( حضرت یوسف )ع(3

ی آمدن کدام پیامبر )ص( حضرت عیسی )ع( مژده -16
 را داده است؟

 ( حضرت موسی )ع(2        ( حضرت یعقوب )ع(1
 ( حضرت محمد )ص(4       ( حضرت ابراهیم )ع(3

 (4ی )گزینه -13            (3ی )گزینه -12              (2ی )گزینه -11        (3ی )گزینه -10
 (4ی )گزینه -16              (3ی )گزینه -15       (3ی )گزینه -14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


