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 : در ساحل دجله10درس 

 *کامل کنید*

مرقد شریف امام هادی )ع( و امام حسن عسکری  -1
 )ع( در شهر ............. قرار دارد.

 سامرا

 حاکمان عباسی سامرا پنجاه و پنج سال پایتخت .............. بوده است. -2

)ع( در ............. به شاگردان پدرش درس امام هادی  -3
 داد.می

 مسجد پیامبر

 عبدالعظیم حسنی حضرت .............. از شاگردان امام هادی )ع( بود. -4

 *صحیح یا غلط*

امام حسن عسکری )ع( شاگردان زیادی تربیت  -5
 اند که همه از عالمان بزرگ شدند.کرده

 غلط

نگاری دیدارهای مخفیانه و نامهامام هادی )ع( از راه  -6
 با مردم ارتباط داشت.

 صحیح

 *پاسخ دهید*

 امام هادی )ع( و امام حسن عسکری )ع( حرم کدام امامان شیعه در شهر سامرا قرار دارد؟ -7

-متوکل از چه چیزی در مورد امام هادی )ع( می -8

 ترسید؟ و چه دستوری داد؟
دستور داد امام را با زور از اتحاد و همدلی ایشان با مردم، 
 و اجبار از مدینه به سامرا بیاورند.

 این حدیث از چه کسی است؟ -9
های گذشته حسرت که برای عدم موفقیّتبه جای این»

ها را ی قوی آنو اندوه بخوری، با داشتن تصمیم و اراده
 «جبران کن

 امام هادی )ع(

 *انتخاب کنید*

 ( امام جواد )ع(2                 ( امام رضا )ع( 1 هادی )ع( چیست؟نام پدر بزرگوار امام  -10
 ( امام جعفر صادق )ع(4      ( امام موسی کاظم )ع( 3

حضرت عبدالعظیم حسنی از شاگردان کدام امام  -11
 بوده است؟

 ( امام جواد )ع(2                 ( امام هادی )ع(1
 ( امام علی )ع(4      ( امام حسن عسکری )ع(3

 ( قم2                           ( تهران 1 حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در کدام شهر است؟ -12
 ( مشهد4                         ( شهرری3

ی عباسی در زمان امام هادی )ع( کدام خلیفه -13
 کرد؟حکومت می

 ( معاویه4     ( یزید3     ( متوکل2( مأمون    1

متوکل دستور داد امام هادی )ع( را از کدام شهر به  -14
 سامرا بیاورند؟

 ( بغداد4       ( مدینه3      ( کوفه2       ( مکّه1

 ( امام حسن عسکری )ع(2           امام رضا )ع(( 1 متوکل، مرقد کدام امام شیعه را تخریب کرد؟ -15
 ( امام علی )ع(4       ( امام حسین )ع(3



 

 

 ( امام حسن عسکری )ع(2       ( امام زمان )عج(1 کدام امام فرزند امام هادی )ع( است؟ -16
 ( امام حسن )ع(4         ( امام جواد )ع(3

 (2ی )گزینه -13           (3ی )گزینه -12            (1ی )گزینه -11                (2ی )گزینه -10
 (2ی )گزینه -16             (3ی )گزینه -15               (3ی )گزینه -14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


