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 پیامبر خدا )ص( درباره ی امام مهدی )عج( چه فرموده اند ؟ 1
 است  از دم به منرین مرفرمودند : مهدی از خاندان من و اهل بیت من است . نام او مثل نام من است . او شبیه ت

جهت گفتار ، رفتار و رُخسار ) چهره (

 رسول اکرم )ص( درباره ی امام زمان )عج( چه مژده ای دادند ؟ 2
را گرفته است . فم آن را م و ستمژده دادند : او روزی ظهور می کند و دنیار ا پر از عدالت خواهد کرد . در حالی که ظل

 پیامبر اکرم )ص( درباره ی غیبت امام زمان )عج( چه فرمودند ؟ 3

رند .هره می ببشت ابر پ: مردم در هنگام غیبت او از هدایتش بهره می برند ؛ همان گونه که از خورشید فرمودند 

 ؟چرا خلفای عباسی همیشه خانه ی امامان از جمله امام حسن عسکری )ع( را زیر نظر داشتند 4
ت و دشمن لومان اسمید مظی آنان می دانستند که روزی فرزندی از نسل پیامبر )ص( به دنیا خواهد آمد که اچون همه 

ظالمان ، به همین دلیل همیشه خانه ی امامان عزیز را زیر نظر داشتند .

 امام حسن عسکری )ع( هنگام به دنیا آمدن فرزندشان به عمه ی خود ، حکیمه خاتون چه گفته5

خواهد آمد و  به دنیا نشین منمشب جااگفته بودند ، عمه جان ! به خانه ی ما بیا و در کنار نرجس بمان ، زیرا ؟ بودند 

خدا تو را با دیدن او شاد خواهد کرد .

 کسی است که هیچ گناهی نمی کند . معصوم چه کسی است ؟ 6

 .و معنی آن ها را بنویسید چهار  مورد از لقب های مشهور امام زمان )عج( را نام ببرید  7
 : قیام کننده ائمق  -و زمان   : صاحب عصرولی عصر  -: یاری شده منصور -: هدایت شده مهدی  

 نرجسنام همسر امام حسن عسکری ؟  8

  عمه حکیمه خاتون چه نسبتی با امام حسن عسکری داشت ؟ 9

 امام حسن عسکری )ع(پدر امام زمان )عج( چه نام داشت ؟  10

3مورد از ویژگی های امام زمان )عج( را بنویسید . تولد مخفیانه – عمر طوالنی – شباهت به پیامبر )ص(   11

امام مهدی )عج( در چه سالی به دنیا آمد ؟ 255 هجری    12

امام حسن عسکری پس از به دنیا آمدن فرزندش در گوش راست او  اذان و در گوش چپش   اقامهگفت.    13

حکیمه خاتون دختر امام جواد)ع( و  خواهر امام هادی )ع(  و عمه ی امام حسن عسکری )ع( است .   14
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