
 

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز

 های آسمان ششم دبستان هدیه

 آداب زندگی:      دهمدرس  سؤاالت

 

 اکمل کنید...

 ویند.گیم........ ................ دهیم،ها انجام میرو شدن با دیگران و برای رعایت ادب در برابر آنبه رفتارهایی که ما هنگام روبه -1

 کنید. ...........................................پس میان برادرانتان «: فَاَصلِحوا بَینَ اَخوَیکُم» -2

 رهیزید........................................... زیاد بپ از«: اِجتَنِبوا کَثیراً مَِن الظَّن  » -3

 

 ...درست یا نادرست

 ⃝ ×       ⃝ √ دهد.، مهربانی و صمیمیت را افزایش می«آداب معاشرت»ی ربارهدعمل کردن به دستورات قرآن  -4

 ⃝ ×       ⃝ √ خندید.یامبر )ص( همیشه لبخند بر لب داشت و با صدای بلند میپ -5

خ دادند و ایشان هم به آرامی پاسز بزرگ و کوچک، همه به او سالم میاشد، رو میپیامبر )ص( با هر کسی روبه -6

 ⃝ ×       ⃝ √دادند. می

 

 پاسخ دهید...

 های مربوط در سمت چپ وصل کنید.هر سطر عبارت سمت راست را به یکی از عبارت در -7

  .               دادن بین دو نفر آشتی   1

 

 رفتار شایسته   . 
 رفتار ناشایسته   . 

              .      جویی از دیگران               عیب   2
 پسندیدهآداب     .
 آداب ناپسندیده    .

  .     تجسس در کار دیگران                  3
 رفتار خوب   . 
 رفتار بد   . 

     .        کردن                        غیبت   4
 رفتار ناشایسته   . 
 رفتار شایسته    .
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 معاشرت چیست؟آداب  -8

 ی چیست؟ایت آداب معاشرت در برخورد با دیگران نشانهرع -9

 ای دارد؟عایت آداب معاشرت در ارتباط با دیگران چه فایدهر -10

 مورد( 4اند؟ )داده ی حجرات در خصوص آداب معاشرت چه دستوراتیخداوند در سوره -11

دادن چه ای سفارش و از انجامدادن چه رفتارهای شایستهانجامحجرات ما را به  یسوره 12تا  10خداوند در آیات  -12

 کند؟ای نهی میرفتارهای ناشایسته

 

 انتخاب کنید...

 اند؟تشبیه کرده« وردن گوشت برادر مردهخ»ی حجرات کدام عمل ناپسند را به سوره 12ی خداوند در آیه -13

                 دادن القاب زشت به یکدیگر  ( 2                                        جویی کردن       عیب( 1

 کردن همدیگرمسخره (4                                          کردن            غیبت( 3

 ؟کندرا سفارش می« آشتی و اصالح بین همدیگر»های زیر، یک از آیهکدام -14

          «نفَُسکُموَ ال تَلمِزوا اَ»( 2                                     «وا کثیراً مِنَ الظَّنِّاِجتَِنب»( 1

 «خَوَیُکماَفََاصلِحوا بَینَ »( 4                                          «وَ ال تَنابَزوا بِاالَلقاب»( 3

 است؟« دیگرانجویی از عیب»ی یک از موارد زیر دربارهکدام -15

      «                                 االَلقابوَ ال تَنابَزوا بِ»( 2                                      «     وَ ال تَلمِزوا اَنُفسَُکم»( 1

 «بعضاًضُُکم وَ ال یَغتَب بَع»( 4                                «      اِجتَِنبوا کثیراً مِنَ الظَّنِّ»( 3

 ؟است نادرستیک از موارد زیر کدام -16

           شوند.کردن دیگران از رفتارهای ناشایسته محسوب میجویی کردن و مسخرهعیب( 1

               ما نباید دیگران را مسخره کنیم، چرا که ممکن است دیگران از ما بهتر باشند.( 2

       شود.ای محسوب میایمان، کار شایستهنام کفرآمیز گذاشتن بر کسی بعد از ( 3

 گذاریم.ی احترامی است که ما به دیگران میدهندهرعایت آداب معاشرت نشان (4
 

 

 

 

 

 

2 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

                   

 های آسمان ششم دبستانهدیه« درس دهم»سؤاالت  نامهپاسخ

     بدگمانی                 3             اصالح              2آداب معاشرت                  1

 نادرست    6                نادرست         5               درست            4

 رفتار ناشایسته 4رفتار بد    3آداب پسندیده    2رفتار شایسته   1   7

-می داب معاشرتآدهیم یها انجام مروشدن با دیگران و برای رعایت ادب در برابر آنبه رفتارهایی که ما هنگام روبه   8

 گویند.

 گذاریم.ی احترامی است که ما به دیگران میدهندهرعایت آداب معاشرت، نشان   9

 برد.یها را از بین مصمیمیت را افزایش داده و ناراحتی و کدورترعایت آداب معاشرت، مهربانی و    10

دیگر را مسخره نکند،  ( گروهی از شما گروهی2( میان برادرانتان اصالح و آشتی ایجاد کنید. 1فرماید: خداوند می   11

 لقاب زشت صدا نزنید.ابا ( یکدیگر را 4جویی نکنید. ( از یکدیگر عیب3ها بهتر باشند. ها از اینچرا که ممکن است آن

 کردن و برگشتن به سوی خدادادن بین یکدیگر، تقوا، توبهسفارش به رفتارهای شایسته: آشتی   12

ازدن، گر را صدجویی کردن، با القاب زشت یکدیکردن دیگران، عیبنهی کردن از رفتارهای ناشایسته: مسخره      

 بدگمانی، تجسس در کارها، غیبت کردن

                صحیح است.« 4»ی گزینه  14               صحیح است.« 3»ی نهگزی  13

                صحیح است.« 3»ی گزینه  16               صحیح است.« 1»ی گزینه  15
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