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 : سروِ بلند سامرا11درس 

 *کامل کنید*

ی پدر امام حسن عسکری )ع( به دستور خلیفه -1
عباسی با زور و اجبار از ................... به .................... 

 آورده شدند.

 سامرا -مدینه

ی عباسی، امام حسن عسکری )ع( را در خلیفه -2
 ی ............... جای داد.ی ............... یعنی منطقهمحله

 نظامیان -عسکر

امام حسن عسکری )ع(، در زندان روزها را ...............  -3
 کرد.ها را .............. میگرفت و شبمی

 عبادت -روزه

وست کسی از نظر امام حسن عسکری بهترین د -4
است که ........... تو را فراموش کند و ............. تو را از 

 یاد نبرد.

 نیکی -اشتباه

 *صحیح یا غلط*

امام هادی )ع( پدر بزرگوار امام حسن عسکری )ع(  -5
 است.

 صحیح

امام حسن عسکری )ع( در زندان نیز مثل همیشه  -6
 مشغول راز و نیاز با خدای خویش بود.

 صحیح

 *پاسخ دهید*

با توجه به سخن امام حسن عسکری )ع(، بهترین  -7
 دوست انسان چه کسی است؟

بهترین دوست تو کسی است که اشتباه تو را فراموش 
 کند و نیکی تو را از یاد نبرد.

 ی نظامیانبه معنای منطقه عسکر به چه معنایی است؟ -8

 یازدهم امام حسن عسکری )ع( امام چندم ما شیعیان است؟ -9

حاکمان ستمگر عّباسی کدام امام معصوم را به  -10
 بغداد بردند؟

 امام کاظم )ع(

 *انتخاب کنید*

خلفای عباسی امام کاظم )ع( را به کدام شهر  -11
 فرستادند؟

 ( کاظمین2                           ( سامرا1
 ( خراسان4                           ( بغداد3

 ( سامرا2                       ( خراسان1 عباسی امام رضا )ع( را به کدام شهر فرستاد؟حاکم  -12
 ( نجف4                          ( بغداد3

زندگی « نظامیان»ی کدام امام شیعه در منطقه -13
 کرد؟می

 ( امام هادی )ع(1
 ( امام حسن عسکری )ع(2
 ( امام رضا )ع(3
 ( امام کاظم )ع(4

 ( در سامرا به دنیا آمده است.1ی امام حسن عسکری )ع( کدام عبارت درباره -14



 

 

 ( در جوانی به امامت رسیده است.2 درست است؟
 ( پدر امام هادی )ع( است.3
کرده ( به دور از چشم مأموران حکومت زندگی می4

 است.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


