5.3.2. Selamlaşma adabına riayet eder.
1. “Size bir selâm verildiğinde ya daha güzeli ile veya
dengi ile karşılık verin. Allah, her şeyin hesabını tutmaktadır.”

3. “Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır: Hastalandığında onu ziyaret eder, öldüğünde cenazesinde bulunur, kendisini davet ettiğinde davetine icabet eder,
onunla karşılaştığında selam verir, aksırdığında ona
hayır duada bulunur, yanında ve gıyabında onun için
samimi davranır.”

(Nisa Suresi, 86. ayet.)
Bu ayette selam ile ilgili hangi konuya dikkat çekilmiştir?

(Hadis-i şerif)

A) Selamın aynı veya daha iyi şekilde alınmasına

Bu hadise göre;

B) Konuşmaya selamlama ile başlanmasına

I. Selamlaşma teşvik edilmiştir.

C) Selamın iletişimi güçlendirmesine

II. Selam vermek kul hakkı kapsamındadır.

D) Selamlaşmanın arttırılmasına

III. Selam alma şekli duruma değişiklik gösterir.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) I, II ve III

4. I. Oturan kimseler ayakta olanlara selam verir.

2. Selamlaşma dinde önem verilen nezaket kurallarından
birisidir. Bu sebeple insanlara selam vermek tavsiye
edilmiş, selamı almak ise emredilmiştir. Bu esnada dikkat edilmesi gereken birtakım kurallar bulunur.

II. Küçük yaşta olanlar büyük olanlara selam verir.
III. Dışarıdan gelen kimse içeride olana selam verir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kurallar arasında gösterilemez?

Selamlama ile ilgili önceliklerden hangileri yanlıştır?

A) Araçla giden yürüyene selam verir.

A) Yalnız II

B) I ve II

B) Çok olan grup az olan gruba selam verir.

C) I ve III

D) II ve III

C) Yaşı küçük olan büyük olana selam verir.

D) Ayakta olan kimseler oturanlara selam verir.
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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.

Selam, barış, esenlik, güven gibi anlamlara gelmektedir. Selam ile muhataba esenlik ve huzur dileme söz
konusudur. Bu sebeple bir kimse ile karşılaşıldığı vakit
selamlaşmak gerekir.

“...Size, yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.”

Bu metinden hareketle selamlaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bu hadisten selamla ilgili;

A) Selamla insanlar birbirlerine huzur dileğinde bulunurlar.

II. Sevgi toplumu oluşturur.

(Hadis-i Şerif)

I. İletişimi güçlendirir.

III. Toplumdaki iyiliği arttırır.

B) Selam sadece belli şartlarda yerine getirilmelidir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

C) Selam ile insanlar arasında bağ oluşur.
D) Selamlaşma iletişimin bir parçasıdır.
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A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

