5.3.1. Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir.
1. Kişilerin özel hayatının gizli kalması da bir nezaket kuralıdır. Bu yüzden başka bir kimsenin özel hallerini, gizli
hayatını araştırmak büyük bir saygısızlıktır. Bu tarz girişimlerde bulunmak dinen de yasak kılınmıştır.

3. “Küçümseyerek, surat asıp insanlardan yüz çevirme ve
yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir
kibirleneni, övüneni sevmez.”
(Lokman suresi, 18. ayet.)

Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine
vurgu yapılmıştır?
A) Örf

B) Hukuk

C) Mahremiyet

D) Adet

Bu ayette;
I. Hukuk kurallarının
II. İbadet kurallarının

III. Nezaket kurallarının
hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?
A) Yalnız III

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

4. Nezaket kuralları güzel ve iyi davranışlar sergilemeyi
ifade etmektedir.

2. Toplumda huzurun sağlanması, kardeşlik bağlarının
güçlenmesi için her bir bireyin adap ve nezaket kurallarına dikkat etmesi gerekir.

Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi bu
kurallara örnek olarak gösterilebilir?

Aşağıdakilerden hangisi bu kurallara örnek olarak
gösterilemez?

A) Disiplinli ve düzenli olmak

A) Sevgi ve saygı göstermek

B) Kurallara uygun hareket etmek

B) Sorumluluk sahibi olmak

C) İbadetleri eksiksiz yerine getirmek

C) Güler yüzlü olmak

D) İnsanlara karşı samimi davranmak

D) Hoşgörülü olmak
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• Öğretmenlerimiz öğrencileri ile paylaşabilir.
• Bu içerik Din ve Kültür’ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
• Sadece öğretmen ve öğrencilerin ücretsiz kullanımına sunulmaktadır.
• Herhangi bir site ya da kitapta yayınlanmasına (isim belirtilse dahi) izin verilmemektedir.

5.

6.

İnsanların bir arada yaşadığı ortak kullanım alanlarından bir tanesi de apartman daireleridir. Buralarda insanlara karşı dikkat etmemiz gereken kurallar vardır.
Bu kurallara dikkat etmek toplum huzuru açısından büyük önem taşımaktadır.

Toplum içinde, uyulması gereken nezaket kuralları,
herkes tarafından dikkat edilmesi gereken kurallardır.
Bı kurallara sadece bir grup insanın uyması toplumda
güzel bir ortamın oluşmasında yeterli olmayacaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu alanda dikkat edilmesi gereken bir davranış olarak kabul edilemez?

Bu duruma aşağıdaki atasözlerinden hangisi örnek
gösterilebilir?
A) Sakla samı, gelir zamanı.

A) Geç saatlerde gürültü yapmamaya dikkat etmek

B) Damlaya damlaya göl olur.

B) Geliri daha fazla olan daireleri tercih etmek

C) Ayağını yorganına göre uzat.

C) Merdivenleri ve kapı önlerini temiz tutmak

D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

D) Karşılaştığımız komşularla selamlaşmak
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