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8.
İnsanlar arası ilişkilerde uyulması gerekli incelik kuralları, davranış
kalıpları, adap ve âdetlerdir.
Bu tanım, aşağıdakilerden hangisine aittir?

Nezaket kurallarınaA)

Hukuk kurallarınaB)

Temizlik kurallarınaC)

Çalışma kurallarınaD)

9.
Nezaket kurallarından biri kişisel mahremiyete özen göstermektir.
Mahremiyet, özel yaşamın gizliliği demektir.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi “özel yaşamın gizliliği”
kuralına uygun değildir?

Başkalarına ait elektronik postayı okumakA)

Başkasının eşyasını izin alarak kullanmakB)

Kardeşinin odasına izin alarak girmekC)

Emanet edilen bir sırrı saklamakD)

10.
I. Ortak yerleri düzenli kullanmak
II. Her gün düzenli olarak kitap okumak
III. İncitici söz ve davranışlardan kaçınmak
Yukarıdakilerden hangileri nazik bir kişide görülen
davranışlardır?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

I ve III.C)

II ve III.D)

11.
I. “Oğlum! Ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve ev halkına
bereket olsun.”
II. “Her kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse Allah da onun kıyamette
bir ayıbını örter.”
III. “Binekte olan yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olan çok
olana, küçük büyüğe selam verir.”
Bu hadislerden hangileri selamlaşmayla ilgili değildir?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

I ve II.C)

I, II ve III.D)

12.
Aşağıdakilerden hangisi “özel yaşamın gizliliğine” özen
gösteren bir kişinin davranışıdır?

Komşunun evine izinsiz girmekA)

Kardeşin özel eşyasını karıştırmakB)

Arkadaşın telefon görüşmesini dinlemekC)

Konuşan iki kişinin yanına izin alarak oturmakD)

13.
“Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı
selâmla karşılık verin. ...” (Nisa suresi, 86. ayet)
 “… Size, yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi artıracak bir
şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayın.” (Hadis-i şerif)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayet ve hadisten anlaşılmaz?

Verilen selam alınmalıdır.A)

Herkese selam verilmelidir.B)

Küçük, büyüğe selam vermelidir.C)

Selamlaşmak yaygınlaştırılmalıdır.D)

2



III. ÜNİTE ADAP VE NEZAKET

14.
I. Selam vermek esenlik dilemektir.
II. Selamlaşmak, nezaket kurallarından biridir.
III. Selam kelimesi barış, güven ve kurtuluş demektir.
Bu öncüllerden hangileri selam kelimesinin anlamıyla ilgili
değildir?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

I ve III.C)

II ve III.D)
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