5.3.3. İletişim ve Konuşma adabına uygun davranır.
1. “Kardeşinle (düşmanlığa varan) tartışmaya girme,
onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözler verme.”

3. I. Dürüst ve güvenilir olmak
II. Muhatabın seviyesine göre konuşmak

III. Topluma rahatsızlık vermemek için kulaktan kulağa
konuşmak

(Hadis-i şerif)
Bu hadisten iletişim (s.a.v.) ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Verilenlerden hangileri iletişim ve konuşma adabına uygundur?

A) Yapılamayacak vaatler verilmemelidir.

B) İletişime başlamadan önce selam verilmelidir.

A) Yalnız II

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

C) İnsanları rahatsız etmekten uzak durulmalıdır.
D) Kurulan iletişimde ölçülü olmaya dikkat edilmelidir.

2. “Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden
emin olduğu kimsedir.”

4. İletişimin en önemli kurallarından biri de söz ve davranışlarda tutarlı olmaktır. Bu detay toplumda güven ortamı oluşması için bir gerekliliktir.

(Hadis-i şerif)

Bu metne aşağıdaki ayetlerden hangisi ile desteklenebilir?

Bu hadiste;
I. Sabır

A) Bu (din), Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz, öğüt alacak bir kavim için âyetleri ayrıntılı olarak açıkladık.

II. Dürüstlük
III. Güvenilirlik

(En’âm suresi, 126. ayet)

değerlerinden hangilerine dikkat çekilmiştir?
A) Yalnız III

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

B) Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor ve O, dilediğini doğru yola iletir.
(Yunus suresi, 25. ayet)

C) Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile
tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir.
(İsrâ suresi, 35. ayet)
D) Andolsun biz (bilmediklerinizi size) açık seçik bildiren âyetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola iletir.
(Nûr suresi, 46. ayet)
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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.

Telefon ve sosyal medya kullanımında da dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu alanlarda insanları kırmaktan, insanları aldatmaktan uzak durmak gerekir.
Her alanda olduğu gibi bu alanda da nezaket kurallarına dikkat etmek Müslüman olmanın bir gereğidir.

“Üç kişi bir arada olduğunda iki kişi üçüncüyü bırakarak
kendi arasında fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.”
(Hadis-i şerif)
Bu hadise göre;

Aşağıdakilerden hangisi bu alanda dikkat edilmesi
gereken bir kural değildir?

I. İnsanlar zan altında bırakılmamalıdır.

A) Sosyal medyada fazla zaman harcamamaya çalışmak

II. Kısık sesle konuşmak dinen doğru değildir.

B) Kaynağı bilinmeyen haberleri yaymaktan uzak durmak

III. Toplum içinde bazı kurallara dikkat etmeliyiz.

C) İnsanları üzecek paylaşım yapmaktan kaçınmak

yargılarından hangileri doğrudur?

D) Geç saatlerde arama yapmamaya dikkat etmek
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A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

