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بزن   ×* روی گزینه درست در سمت چپ  

 کند؟ی رحم اشاره میکدام گزینه به معنای دقیق تر صله -1

 بازدید خویشاوندان      (1

 ( بازدید خویشاوندان و کمک به آنها2

 ( بازدید از پدربزگ و مادربزرگ و کمک به آنها3

 پدربزگ و مادربزرگ( جویا شدن از حال 4

 جمله ی زیر از کدام بزرگوار است؟ -2

 یکی از بهترین کارها ، دیدار خویشاوندان است. هرکس به دیدار خویشاوندان برود ، » 

 «دهد.خدا به او پاداش زیادی می

( امام صادق )ع(4( امام مهدی )عج(             3 ( امام علی )ع(         2پیامبر اکرم             (1

 کدام گزینه درست است؟ -3

 شود.وآمد با خویشاوندان تنها موجب افزایش سالمتی جسم میرفت (1

 ( برای دیدن خویشاوندان باید فقط روزهای جمعه به خانه ی آنها برویم.2

 ( ما باید فقط به دیدار پدربزرگ و مادربزرگ برویم.3

 دهد.کند و به او آرامش میصله ی رحم انسان را شاد می( 4

 کدام گزینه از آداب های دیدار با خویشاوندان نیست؟ -4

 سالم کردن به بزرگترها                (1

 ( احوال پرسی از دیگران2 

 ( رعایت نکردن سکوت هنگام حرف زدن بزرگترها 3

 ( رعایت نظافت و بهداشت4

 ه دارد؟رهای زیر به صله ی رحم اشاهکدام یک از گزین -5

 خوردن غذاهای مقوی (1

 ( کمک کردن به افراد فقیر2

 ( بازدید از خویشاوندان3

 ( حفظ تمیزی و پاکیزگی بدن4

 در کدام گزینه به فایده صله ی رحم اشاره شده است؟ -6

 شودباعث افسردگی می (1

 شود( باعث کم شدن پول می2

 شودمی ( باعث بداخالقی3

 شود( باعث شادابی می4
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