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 ؟زید النار نامیدندرا به چه دلیل زید بن موسی(ع)  )1

   از شورشیان بود )ب       کرداز جهنم زیاد یاد می )الف

 بن عمر را به آتش کشیدخانه عبداله )د            هاي بنی عباس را به آتش کشیدخانه )ج

 ؟امام رضا(ع) در سرزنش برادر خود زید، او را به چه کسی تشبیه نمودند )2

 فرزند حضرت موسی(ع) )د         فرزند فخر بن سعید )ج         فرزند حضرت نوح(ع) )ب فرزند حضرت آدم(ع) )الف

 ؟تنبیه فرزند به فرموده امام رضا (ع) باید چگونه باشد )3

 قهر منقطع )د                    قهر کوتاه )ج          قهر طوالنی )ب        قهر ممتد )الف

 ؟نتیجه دادن خمس چیست )4

  همه موارد )د             ذخیره براي روز بیچارگی )ج          پاك شدن گناهان )ب                  کلید روزي)الف

 ؟ اي مرگ امام کاظم (ع) را انکار کردند چه بودعلت اینکه عده )5

 مخفی ماندن امام رضا(ع) از دشمناند)         دستیابی به ثروتج)        نیرنگ عباسیانب)    دستیابی به قدرتالف) 

 ؟پیامبر اسالم(ص) ثواب کدام عمل را برابر با هفتاد حج دانستند )6

 خدمت به همسفران )د         کمک به فقرا )ج       هزینه حج را به عروس دادن )ب      نیکی کردن پنهانی )الف

 ؟اذان گفتن همراه با مؤذن چه اثري دارد )7

 رفع تمام مشکالت )د        رفع مشکالت سیاسی )ج        رفع مشکالت مالی )ب  رفع مشکالت فرهنگی )الف

 ؟غالمان امام در کدام فعالیت شخصی با ایشان همراه بودند )8

 بر سر قبور رفتن )د               غذا خوردن )ج                       غسل کردن )ب          استحمام )الف

 ؟عامل از بین رفتن برمکیان چه بود )9

 همه موارد )د             دعاي امام جواد(ع) )ج        دعاي امام رضا(ع) )ب         کاظم(ع)دعاي امام  )الف

 ؟کدام گروه از مردم بیشتر شیفته سخنان امام رضا(ع) بودند )10

 مردم سبزوارد)                    مردم حالوهج)           مردم واسطب)             مردم قمالف) 
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 ؟بارش باران در کالم امام هشتم(ع) چه بودعلت عدم ) 11

 پروایی مردمانبید)               دروغگویی حکمرانانج)               رشوه قاضیانب)         ظلم حاکمانالف) 

 ؟ عطر زدن و معطر بودن از اخالق چه کسانی است) 12

 پیامبراند)                         حاکمانج)      صالحانب)           امامانالف) 
 

 ؟نقش نگین انگشتري امام رضا(ع) چه بود )13

 المبینهوالحق )د        غفاراهللاینج)        اهللا و ال قوه اال باهللا ءماشاب)          اهللاحسبی )الف

 ؟زمان غذا خوردن به چه اموري بستگی دارد )14

 وقت و موقعیت انسان )د    وطن و زمان کارج)   وطن و زمان و فعالیت بدن )ب     وطن و زمان غذا )الف

 ؟بهترین خوراکی دنیا و آخرت چیست )15

 میوه )د               گوشت )ج    برنج )ب          آب )الف

 ؟آفت اهل علم چیست )16

 فخرفروشی )د              رفاه طلبی )ج           خودخواهی )ب          دنیادوستی )الف

 ؟خواندنداهللا میرضا(ع) کدام یک از معصومین در کنار حرم امام علی(ع) زیارت امین قول امامبنابر  )17

 امام سجاد(ع) )د        امام صادق(ع) )ج    امام حسین(ع) )ب          امام حسن(ع) )الف

 ؟زیارت امام حسین(ع) به چه عنوان یاد شده است  )18

 همه مواردد)            حج مقبول) ج              سعیدحج ب)           حج ضعفا و فقراالف) 

 ؟عاقبت زیارت قبر حضرت معصومه(س) در قم چیست )19

 آموزيتوفیق علم )د                    توسعه رزق )ج         بهشت ب)          آمرزش گناهان )الف      

 ؟به نقل از امام رضا(ع)، سالح پیامبر(ص) چیست )20

 اخالق حسنه )د                    دعا )ج                    خواهیمغفرت )ب          قرآن )الف
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