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 ؟امام کاظم (ع) به فرزندشان امام رضا(ع) در بدو تولد چه لقبی دادند )1

 اهللاکفاه )د              اهللانجی )ج                 اهللاعلیم )ب             اهللابقیه )الف

 ؟زدندامام رضا (ع) فرزندشان را چگونه صدا می )2

 با نام مادرش )د              هنیبا ک )ج           با لقب )ب   با اسم )الف

 ؟ندنمودتشبیه  کسانیامام رضا(ع) در رنجش از برادران آنها را به چه  )3

 هیچکدام )د           فرزندان حضرت آدم(ع) )ج        حضرت یوسف(ع)برادران  )ب    مردمان جاهل )الف

 ؟اولین هدیه مؤمن پس از مرگ چیست )4

 مغفرتد)         رحمتج)                      آمرزش ب)    بهشتالف) 

 ؟عبدالرحمان، امام رضا(ع) چه پاداشی را براي او منظور فرمودندبندر پاسداشت زحمات یونس )5

 همه موارد )د           بهشت )ج  عدم سؤال نکیر و منکر )ب            رفع عذاب قبر )الف

 ؟حق میهمان هنگام مراجعت چیست )6

          استقبال از او در حریم خانه )ب      مشایعت تا حریم خانه )الف

 منزل مهمانرفتن با او تا  )د                    همراهی او در آماده شدن براي خروج )ج

 ؟باشد چیستعاقبت سالم بر فقیر که در تضاد سالم بر ثروتمند  )7

 توجهی حق به اوبی )د                     خشم خدا در قیامت )ج        آتش جهنم )ب          عذاب قبر )الف

 ؟چیستپیش از شروع کارکارگر  مزدامام رضا(ع) در تعیین  نظر )8

 حرام است )د                        مباح است )ج               مکروه است )ب                الزم است )الف

 ؟گفتبن ضحاك در طول سفر امام رضا(ع) به خراسان از کدام عمل امام زیاد سخن میرجاء )9

                عبادت و تقواي امام) ب    عبادت و سخنرانی امام) الف

 سخنرانی معروف امامد)                         لشکریانبرخورد خوب با ) ج

  ؟زلزله شهر مرو ناشی از چه امري بود )10

 مرو گناه مردمد)               نفرین اباصلتج)          حادثه طبیعیب)         نفرین امام رضا(ع)الف) 
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 ؟از نظر امام رضا(ع) چگونه استخوردن غذا  زمان )11

     بستگی به موقعیت وطنی دارد ب)           فعالیت انسان دارد بستگی بهالف) 

 همه مواردد)            بستگی به زمان غذا خوردن داردج)  

 ؟دانستندامام رضا(ع) نوشیدن آب در بین غذا را چگونه می )12

 دانستندمیمستحب د)           دانستندالزم می ج)            خوش نداشتند ب)    بسیار دوست داشتندالف) 

 ؟ داشتن سه صفت از پرودگار، پیامبر و امام ویژگی چه کسی است )13

 شیعیان مخصوص )د       اصحاب خاص )ج               انسان مسلمان )ب       انسان مؤمن )الف

 ؟خواندندبه نقل از امام رضا(ع)، امام سجاد(ع) بر سر قبر امام علی(ع) کدام زیارت را می )14

 اهللازیارت امیند)        زیارت عاشورا ج)     جامعه کبیرهب)          آل یاسینالف) 

 ؟به فرموده امام رضا(ع) زیارت قبر امام حسین(ع) برابر با چیست )15

 یک حج و یک عمرهد)     صد حج تمتعج)   یک عمره مفردهب)   یک حج تمتعالف) 

 ؟اي داشتارزش ویژه رضا(ع) به دعبل کدام یک از هدایاي امام )16

 هزار درهم حکومتی صدد)           پیراهن سبز پشمیج)           انگشتر عقیقب)          هزار درهم رضويالف) 

 ؟کردندامام رضا(ع) نمازشان را چگونه آغاز می )17

 با یک اذان و ده تکبیر د)           با هفت تکبیر ج)     با پنج تکبیر )ب   با هفت اذان و اقامه )الف

 ؟بهتر است بعد از نماز صبح چند آیه قرآن بخوانیم )18

 پنجاه آیه )د                چهل آیه )ج          بیست آیه )ب    ده آیه )الف 

 ؟بردچه عملی ریشه گناهان را از بین می )19

 کثرت سجده مستحبی )د       کثرت دعا )ج                 کثرت نماز )ب               کثرت صلوات )الف

 ؟خواندندامام رضا(ع) در هنگام سختی و گرفتاري کدام ذکر را می )20

 یا داود یا غفور )د        یا غفور یا حلیم )ج                یا رئوف یا رحیم )ب             یا کریم )الف
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