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 -1با واژههای مناسب کامل کنید.
الف – نام خواهر امام رضا(ع)  ...............................است.
ب – نام برادر امام رضا(ع) ...............................است.
ج – اگر برای وضو آب پیدا نکردیم پس با ...............................تیمم میکنیم.
د – یکی از شاعران معروف در زمان امام رضا(ع) ...............................است.

 -2جمالت درست را با عالمت  و جمالت نادرست را با عالمت  مشخص نمایید.
الف – زائر نیکوکار امام رضا(ع) در بهشت همنشین اوست.
ب – در هیچ شرایطی بدون وضو نمیشود نماز خواند.
ج – مرقد حضرت ابوالفضل در شهر مدینه است.
د – تیمم بر روی پارچه صحیح میباشد.

 -3نیکوکاران چگونه با دیگران رفتار میکنند؟

 -4دو شهر زیارتی در کشور عراق را نام ببرید؟

 -5امام رضا (ع) چگونه از دعبل استقبال کرد؟

 -6آرامگاه کدام یک از امامان در شهر کاظمین است؟

 -7امام موسی کاظم (ع) چندمین امام است .در باره زندگی ایشان یک خط بنویسید.

 -8چه کسی امام رضا(ع) را از مدینه به خراسان آورد.

 -9حرم مطهر هشتمین امام شیعیان در کدام کشور و در کدام شهر است؟
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الف -حضرت معصومه
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الف -درست

ب -حضرت شاهچراغ
ب -نادرست

ج -خاک پاک

ج -نادرست
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د -دعبل

د -نادرست

 -3نیکوکاران خشم خود را فرو میبرند و خطاهای دیگران را میبخشند.
 -4کربال – کاظمین
 -5امام رضا با شوق فراوان پاسخ سالمش را داد و به احترام او از جا برخاست.
 -6امام موسی کاظم(ع) و امام جواد(ع)
 -7امام موسی کاظم(ع) هفتمین امام ما شیعیان است .این امام بزرگوار به دستور هارون الرشید به مدت  14سال زندانی بودند و سر انجام به دستور این
خلیفهی ظالم عباسی به شهادت رسیدند .مرقد مطهر این امام عزیز در شهر کاظمین است.
 -8مامون حاکم ستمگر عباسی
 -9در کشور عزیز ما ایران و در شهر مقدس مشهد.

