
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir nezaket kuralı 

değildir? 

A) Büyüklere saygı göstermek 

B) Biriyle karşılaşınca selamlaşmak 

C) Bir kişinin özel hayatını araştırmak 

D) Arkadaşının eşyasını izin alarak kullanmak 

 

 

 

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Müminin mümin üzerinde 

altı hakkı vardır…” (Tirmizî, Edep, 1.) buyurmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisi hadiste bahsedilen altı 

haklardan biri değildir? 

A) Karşılaştığında selam verir. 

B) Davet ettiği zaman icabet eder. 

C) Öldüğünde cenazesinde bulunur. 

D) Yardıma ihtiyacı olduğunda yüz çevirir. 

 

 

3.   I- Başkalarının hakkına saygı göstermek 

      II- Yüksek sesle konuşmak 

     III- Kırıcı davranışlardan uzak durmak 

Yukarıdaki ifadelerden hangisi adap ve nezakete 

uygun davranışlardır? 

A) I ve II 

B) Yalnız III 

C) I ve III 

D) Hepsi 

 

 

 

4. Adap kelimesi edep kelimesinin çoğuludur. 

Aşağıdakilerden hangisi “edep” kelimesinin 

anlamlarından biri değildir? 

A) Öğretim 

B) Güzel terbiye 

C) İyi ahlak 

D) Eğitim 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi sofra adabına uygun 

bir davranıştır? 

A) Yemeğin ortasından yemek 

B) Yemekten sonra elleri yıkamak 

C) Gereğinden fazla yiyecek yemek 

D) Vücuda zararlı yiyecekler tüketmek 

 

 

6.   I- Oturarak yemek 

      II- Ağzı şapırdatarak yemek 

     III- Etraftakileri sofraya davet etmek 

     IV- Ağzımızda lokma varken konuşmamak 

      V- Tabağımıza fazla yemek almak 

Yukarıdaki ifadelerden hangisi sofra adabına 

uygun davranışlar değildir? 

A) I, II ve III 

B) I ve III 

C) II ve V 

D) I, III ve V 

 

 

 

7. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: 

 

Yukarıdaki ayete göre aşağıdaki şıklardan 

hangisi çıkarılamaz? 

A) Alın teriyle kazanılmayan nimetleri yemek 

helaldir. 

B) Zararlı yiyecekler İslam dinine göre helal 

değildir. 

C) Allah’ın haram kıldığı yiyecek ve içeceklerden 

uzak durulmalıdır. 

D) Allah’ın verdiği nimetlere şükredilmelidir. 

 

Adap ve Nezaket-1 

 “Artık Allah’ın size helal ve temiz 

olarak verdiği rızıklardan yiyin. 

Eğer yalnız O’na ibadet 

ediyorsanız, Allah’ın nimetine 

şükredin.” 
                           (Nahl suresi, 114. ayet) 

 



 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi “selam” kelimesinin 

anlamlarından biri değildir? 

A) Güven 

B) Cömertlik 

C) Esenlik 

D) Kurtuluş 

 

 

 

 

 

 

9.   I- Ayakta olanın oturana selam vermesi 

      II- Büyüğün küçüğe selam vermesi 

     III- Araç kullananın yürüyene selam vermesi 

     IV- Bir topluluğa girerken veya çıkarken  

Yukarıdaki ifadelerden hangisi selamlaşma 

adabına uygundur? 

A) I ve III 

B) I, II ve III 

C) I, III ve IV 

D) Hepsi 

 

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi selamlaşma adabıyla 

ilgi bir ayet veya hadis değildir? 

A) “… Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah 

gönüllerinizi birleştirdi ve O’nun nimeti 

sayesinde kardeş oldunuz.”  
(Âl-i İmrân suresi, 103. ayet.) 

 

B) “İnsanların Yüce Allah katında en hayırlısı, önce 

selam verenlerdir.”  
(Ebû Dâvûd, Edeb, 132-133.) 

 

C) “Size bir selam verildiği zaman, ondan daha 

güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. 

Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi 

yapandır.”  
(Nisa suresi, 86. ayet.) 

 

D) “…Size yaptığınız taktirde birbirinizi seveceğiniz 

bir iş göstereyim mi? Aranızda selamı yayın.” 
(Müslim, Îman, 93.) 

 

 

11. Günümüzde insanlar arası iletişimde internette 

çok büyük bir öneme sahiptir. İnternet hem uzakta 

olan yakınlarımızla iletişim kurmamızı hem de 

önemli bilgileri paylaşarak toplumdan haber 

almamızı sağlamaktadır. Burada önemli olan 

internetin bize sağladığı imkânları adap kurallarına 

uygun bir şekilde insanların özel hayatlarına 

müdahale etmeden ve asılsız haberler paylaşmadan 

kullanmaktır. Bunun yanı sıra kırıcı ifadelerden 

kaçınmak ve doğruluktan ayrılmamak gerekir. 

Yukarıdaki metinden hareketle iletişim adabına 

dikkat ederek internet kullanan bir kimsenin 

davranışları arasında gösterilemez? 

A) Konuşurken ve yazışırken üslubuna dikkat eder. 

B) İnternette okuduğu her bilgiyi doğru kabul eder. 

C) Yaptığı tüm paylaşımlara dikkat eder. 

D) Kimsenin özel hayatına karışmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “Lokman,  ‘Sevgili 

oğlum.’ dedi. ‘Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında 

bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde 

yahut yerin dibinde bulunsa yine de onu açığa çıkarır. 

Kuşkusuz Allah her şeyi bütün güzellikleriyle bilir. O 

her şeyden haberdardır.’” buyurmaktadır.   

(Lokman suresi, 16. ayet.) 

Yukarı ayetten hareketle Hz. Lokman oğluna ne 

konuda öğüt vermiştir? 

A) Kendisinden bir şey saklamamasını 

B) Yaptığı iyiliklerin karşılığını alacağını 

C) İbadetleri açıktan yapması gerektiğini 

D) Açık ve gizli yapılan her davranışın Allah’ın 

bildiğini unutmaması gerektiğini 

 


