
 آداب زندگی  – 10درس 

خداوند »فرمود: اخالق بود و میرو و خوشپیامبر )ص( خوش -1
. کسی را که با ترش  .«رویی با دیگران برخورد کند، ..................

 دارددشمن می

. سخن میدر نزد پیام -2  به نوبت گفتند.بر )ص( همه ...........

. زیادی در ت با ی آداب معاشردرباره -3 دیگران، ............ و ................
 دین ما وجود دارد.

 دستورات آداب –

یکی از آداب سخن گفتن این است که در هنگام صحبت با  -4
. سخن بگوییم.  دیگران ..............

 آرام

ها بر کرد تا آنشد، صبر مییامبر )ص( با هرکس که روبه رو میپ -5
 او سالم کنند.

 غلط

 غلط خندید.با صدای بلند میپیامبر )ص( هم لبخند بر لب داشت و هم  -6

الم کردن از بزرگ و کوچک از آداب پیامبر )ص( این بود که در س -7
 گرفت.پیشی می

 صحیح

ی است که ما به فرد ی احترامرعایت آداب معاشرت نشان دهنده -8
 گذاریم.مقابل خود می

 صحیح

ها و شود تا جلوی برخی از ناراحتیآداب معاشرت سبب نمی -9
 ها گرفته شود.کدورت

 غلط

ر ارتباط خود با دیگران سه مورد از آدابی که پیامبر )ص( د -10
 کردند را توضیح دهید.رعایت می

بزرگ و کوچک، در سالم کردن بر (با هر کس روبه رو می شد، از 1
-خند بر لب داشت اما بلند نمیه لب(همیش2گرفت. ها پیشی میآن

نشست و برای خود جای مخصوصی (در کنار مردم می3خندید. 
 نداشت.

 آداب معاشرت چیست؟ -11
برای رعایت رو شدن با دیگران و هایی که ما هنگام روبهبه رفتار

 گویند.رت میدهیم، آداب معاشادب در برابر آنان انجام می

 ای دارد؟رعایت آداب معاشرت چه فایده -12
د صمیمیت و مهربانی را افزایش عمل کردن به این دستور ارزشمن

 دهد.می

 با مهمانان خود چگونه بود؟ رفتار پیامبر )ص( -13
خاست و آمد، به احترام او از جا بر میهرگاه مهمانی برای وی می
 رفت.چند قدمی به استقبالش می

 گفتند چگونه بود؟ر )ص( به کسانی که با او سخن میبتوجّه پیام -14
گفت، به سخنانش ش اخالق بود. هر که با او سخن میخوشرو و خو
 داد تا سخنش پایان یابد.گوش می

 ی چیست؟رعایت آداب معاشرت نشانه -15
 گذاریم.ی است که ما به فرد مقابل خود میاحترامی ان دهنده(نش1
 باشد.ما میی ادب و تربیت (نشانه2
 ی صحیح ارتباط با دیگران است.(آگاهی ما از شیوه3
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 هاست.جه ما به دیگران و محبت ما به آنی تو(نشان دهنده4

الیَسخَر یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنو »ی حُجُرات ی مبارکهخداوند در سوره -16
 دهد؟ری از چه رفتار ناپسندی هشدار میی دودرباره« قَومُ مِن قومٍ

 (بدزبانی و به کار بردن کلمات زشت1
 (مسخره کردن یکدیگر2
 دروغگویی(3
 (خودنمایی و ریاکاری4

ؤمنین را از کدام م« وَ ال یَغتَب بَعضُکُم بَعضًا»ی: ی شریفهآیه -17
 کند؟عمل زشت نهی می

 (تجسّس در کار دیگران1
 (تهمت زدن به دیگران2
 (غیبت و بدگویی کردن3
 های زشت(استفاده از لقب4

ظَّنِّ اِنَّ بَعضَ اِجتَنِبوا کَثیرًا مِن ال»ی: ی شریفهبا توجّه به آیه -18
ها دهد که از برخی از گمانچرا خداوند به ما تذکّر می« ثم  الظَنِّ اِ

 نسبت به دیگران خودداری کنیم؟

 آیند.ی دیگران گناه به حساب میها درباره(بعضی از گمان1
 ها اختالف و دعوا به وجود بیاید.(ممکن است بین آن2
 خورد و با هم دشمن می شوند.(فوراً دوستیشان به هم می3
 کنند.ها بدگمانی میی آن(دوستانشان هم درباره4

مؤمنین را از چه عملی بر حذر  «وَ التَجَسَّسوا»ی: ی شریفهآیه -19
 دارد؟می

 دیگرانی (بدگمانی درباره1
 (مسخره کردن مردم2
 (ایجاد دشمنی بین مردم3
 (تجسّس در کار دیگران4

 

 (1ی )گزینه -18(                     3ی )گزینه -17(                     2ی )گزینه -16(                  1ی )گزینه -15
 (4ی )گزینه -19

 

 تاالر معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی ( مریم عزیزی 
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