III. ÜNİTE ADAP VE NEZAKET

1.

5.

Aşağıdaki Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerden hangisinin
konusu diğerlerinden farklıdır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi
bölümünün anlamı değildir?

A ) “Namazı dosdoğru kıl.”

A ) “Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.”

B ) “Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt.”

B ) “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver.”

C ) “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme.”

C ) “Selam, bize ve Allah’ın bütün iyi kullarının üzerine olsun.”

D ) “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme.”

D ) “Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet ve bereketi senin

Tahiyyat

duasının

bir

üzerine olsun.”

2.
“Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve
bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah
onu çıkarır getirir. ...”(Lokmân Suresi, 16. ayet)
Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

6.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tahiyyat duasında yer alır?

A ) “Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”
A ) Bazı işler çok önemlidir.

B ) “Ve lem yekun lehû küfüven ehad.”

B ) Gökleri yaratan Allah’tır.

C ) “Ettahiyyâtü lillâhi vessalavâtü ve’t-tayyibât.”

C ) Küçük işler gizlenmelidir.

D ) “Rabbenağfirlî ve li vâlideyye ve lil müminîne yevme yekûmül
hisâb.”

D ) Allah her şeyi bilmektedir.

3.

7.

Tahiyyat duasında,
I. Allah ve O’nun salih kulları selamlanmaktadır.
II. Yüce Allah Hz. Muhammed’e rahmet dilemektedir.
III. Hz. Peygamber ile Yüce Allah arasındaki bir konuşmadır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Aşağıdakilerden hangisi bir nezaket kuralı değildir?

A ) Yapılan bir iyiliğe teşekkür etmek
B ) Misafire karşı güler yüzlü davranmak
C ) Kalabalık içinde gizlice konuşmak

A ) Yalnız I

D ) Hasta ziyaretini kısa tutmak

B ) Yalnız III
C ) II ve III.
D ) I, II ve III.

8.
Hz. Âişe (r.a.) şöyle demiştir: "Hz. Peygamber'in herhangi bir
konuyu anlatırken (tane tane konuşması sebebiyle) sözcüklerini

4.
Aşağıdaki yargılardan hangisi Tahiyyat duasıyla ilgili değildir?

saymak isteyen kimse sayabilirdi." (Buhârî, Menâkıb, 23)
Hz. Aişe (r.a.) verdiği bu bilgide neyi vurgulamaktadır?

A ) Kelime-i şehadet ile başlamaktadır.

A ) Hz. Muhammed (s.a.v.) güvenilirdi.

B ) Hz. Muhammed’in öğrettiği bir duadır.

B ) Hz. Muhammed (s.a.v.) açık ve net konuşurdu.

C ) Namazın oturulan bölümünde okunur.

C ) Hz. Muhammed (s.a.v.) merhametliydi.

D ) Tahiyyat kelimesi selam anlamına gelir.

D ) Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlara değer verirdi.
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9.

13.

Aşağıdakilerden hangisi sofra adabına uygun değildir?

Terbiye, nezaket ve görgü kuralları anlamında ahlâk terimine âdâb-ı

A ) Yemeğe besmele çekerek başlamak

muâşeret denir. Genellikle bireylerin ve toplum kesimlerinin birbirine
karşı olan sevgi ve dostluk duygularını güçlendirici medenî ve
ahlâkî davranışları, nezaket ve görgü kurallarını ifade eder.
Aşağıdakilerden hangisi bir nezaket kuralı değildir?

B ) Yemeği ölçülü yemek
C ) Yemekten önce elleri yıkamak

A ) Yapılan bir iyiliğe teşekkür etmek

D ) Gösterişli sofralar hazırlamak

B ) Uyumak, yemek yemek
C ) Kalabalık içinde gizlice konuşmak
D ) Hasta ziyaretini kısa tutmak

10.
I- Hz. Muhammed'e (s.a.v.) esenlik dilemek
II- Kelime-i Şehadet
III- Hz. İbrahim'e (a.s.) esenlik dilemek
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Tahiyyat Duasında yer
almaktadır?

A ) I-II
B ) II-III
C ) I-III
D ) I-II-III

11.
I- Küçük olanın büyük olana selam vermesi
II- Bisiklet üzerinde gidenin yürüyene selam vermesi
III- Sayı bakımından çok olan topluluğun az olana selam vermesi
Yukarıdaki ifadelerden hangileri selamlaşma adabına uygundur?

A ) I-II
B ) I-III
C ) II-III
D ) I-II-III

14.

12.

Elhamdülillah, Elhamdülillah,
Bu nimeti veren Allah,
Peygamberim Resulullah,
Yer içerken derim Bismillah

Aşağıdakilerden hangisi, nezaket kavramının anlamlarından biri
değildir?

Yukarıdaki kültürümüzde bulunan dua, aşağıdaki hangi dua
çeşidine örnek gösterilebilir?

A ) Saygılı ve incelikle davranma

A ) Yemek duası

B ) Naziklik

B ) Bereket duası

C ) Zarafet

C ) Sabır duası

D ) İletişim

D ) Uyku duası
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