
İnteraktif  Eğitim 

www.testimiz.com  

  

 

1. İnsan ilişkilerini düzenleyen ve kolaylaştıran 

yazılı olmayan toplumsal kurallara ne ad verilir? 

A) Adap kuralları 

B) Ahlak kuralları 

C) Din kuralları 

D) Toplum kuralları 

 

2. İnsanın çevresindekilere karşı gösterdiği kibar, 

görgülü davranışlara ne denir? 

A) Medeniyet 

B) Nezaket 

C) İffet 

D) Terbiye 

 

3. Adab, edep kelimesinin çoğuludur. Edep, incelik, 

kibarlık, iyi davranış gibi anlamlara gelir. Adab 

kelimesi dinin gerekli gördüğü ve aklın güzel 

bulduğu bütün söz ve davranışlardır. Aşağıda 

verilenlerden hangisi adap kuralları arasında yer 

almaz? 

D) Sofra adabı 

C) Konuşma adabı 

B) Sağlık adabı 

A) Selamlaşma adabı 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi nezaketli bir davranış 

değildir? 

A) Hasta ziyaretini kısa tutmak. 

B) İyilik yapana teşekkür etmek. 

C) Küçük kabahatlere hoşgörülü olmak. 

D) Çevresindekilerle bağırarak konuşmak. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi  nezaket kurallarına 

uyulmasının sonuçlarından birisi değildir? 

A) Topluma kolay uyum sağlanır. 

B) İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurulur. 

C) Yalnız yaşamak yaygınlaşır. 

D) Toplumda sevgi ve saygı artar. 

 

6. Aşağıda verilen davranış şekillerinden hangisi 

özel yaşamın gizliliği kuralına uygun değildir? 

A) Başkalarının özel hayatına karışmak. 

B) Başkasının eşyasını izin alarak kullanmak. 

C) Komşunun evine giderken zili çalmak. 

D) Emanet edilen bir eşyayı saklamak. 

7. Aşağıda verilenlerden hangisi nazik bir kişide 

görülen davranışlardan birisi değildir? 

A) Ortak yerleri düzenli kullanmak. 

B) Komşuları rahatsız edici davranışlardan 

kaçınmak. 

C) Her gün düzenli olarak kitap okumak. 

D) İncitici söz ve davranışlardan kaçınmak. 

 

8. Selamlaşmayla ilgili aşağıda verilen bilgilerin 

hangisi doğru değildir? 

A) İnsanların birbirlerine söz veya işaretle esenlik 

dilemeleridir.. 

B) Karşılıklı iyi dileklerin iletilmesidir. 

C) Genellikle konuşmaya başlamadan öncedir. 

D) Sadece tanıdıklar arasındaki bir alışkanlıktır. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi kişinin özel yaşamının 

gizliliğidir? 

A) Adap 

B) Mahremiyet 

C) Nezaket 

D) İffet 

 

10. Yüce Allah (c.c.) -Birbirinizin kusurlarını ve 

mahremiyetlerini araştırmayın. Biriniz diğerinizi 

arkasından çekiştirmesin. Herhangi biriniz ölü 

kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan 

tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. 

Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok 

merhamet edendir.- buyurarak Müslümanları 

hangi konuda uyarmaktadır? 

A) Din    B) Ahlak 

C) Mahremiyet  D) Nezaket 

 

11. Nezaketle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Nezaket kuralları insana nerede, nasıl 

davranılması gerektiğini öğretir.  

B) Nezaket kuralları bireylere toplumsal kurallar 

konusunda rehberlik eder. 

C) Güzel ahlaklı olmak isteyen bir kimse adap ve 

nezaket kurallarına uymalıdır. 

D) Nezaket kurallarının dini kurallarla ilgisi yoktur. 
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12. Aşağıda verilenlerden hangisi -özel yaşamın 

gizliliğine- özen gösteren bir kişinin davranışıdır? 

A) Komşunun evine izinsiz girmek. 

B) Kardeşin özel eşyasını karıştırmak. 

C) Arkadaşın telefon görüşmesini dinlemek. 

D) Konuşan iki kişinin yanına izin alarak oturmak. 

 

13. Toplumumuzda selamlaşma olarak merhaba, 

günaydın, hayırlı günler, iyi çalışmalar, Allah’a 

emanet olun gibi ifadeler kullanılmaktadır. Ancak 

ülkemizde insanlar genellikle -selamün aleyküm- 

diyerek selamlaşırlar. Selam verilen kişi de -

aleyküm selam- diyerek selama karşılık verir. 

Selamlaşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır?  

A) Büyük olan küçük olana selam verir. 

B) Bir araç üzerinde giden yürüyene selam verir. 

C) Yürüyen veya ayakta olan oturana selam 

verir. 

D) Sayı bakımından az olan topluluk çok olan 

topluluğa selam verir. 

 

14. En temel iletişim şekli aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) İşaret dili. 

B) Selamlaşma. 

C) Konuşma. 

D) Telefonlaşma. 

 

15. Ailemizle, arkadaşlarımızla, 

öğretmenlerimizle, akrabalarımızla ya da 

çevremizdeki insanlarla konuşmak isteriz. 

Konuşurken aşağıdakilerden hangisini yapmak 

doğru olmaz? 

A) Konuşurken kullandığımız ifadeleri, ses 

tonumuzu, hareketlerimizi doğru seçersek kendimizi 

daha iyi anlatmalıyız. 

B) İnsanları kırmadan, onlara değer verdiğimizi 

hissettirerek konuştuğumuzda onlar üzerinde daha 

çok etkili oluruz. 

C) Konuşmalarımızda yalandan uzak durmalı, 

dürüstlükten vazgeçmemeliyiz. 

D) Söylediklerimizin daha iyi anlaşılması için 

yüksek sesle ve el hareketleri yaparak 

konuşmalıyız. 

 

16. Toplum içinde gizli konuşmalar yapmak 

aşağıdakilerden hangisine uygun değildir? 

A) Ahlak kurallarına 

B) Nezaket kurallarına 

C) Hukuk kurallarına 

D) Toplum kurallarına 

 

17. Yemek yerken uyulması gereken nezaket 

kurallarına ne ad verilir? 

A) Ahlak kuralı 

B) Sağlıklı beslenme 

C) Sofra adabı 

D) Temizlik kuralı 

 

18. Sofrada uymamız gereken bazı davranışlar 

vardır. Aşağıda verilen davranışlardan hangisi 

sofra adabına uygun değildir? 

A) Tabağımıza yiyeceğimiz kadar yemek almak. 

B) Sofraya birlikte oturup kalkmak. 

C) Başkalarını rahatsız etmeden yemek. 

D) Yemek yerken sohbet etmek. 

 

 

19. Aşağıda verilenlerden hangisi sofra adabına 

uygun değildir? 

A) Yemeğe besmele çekerek başlamak. 

B) Yemeği ölçülü yemek. 

C) Yemekten önce elleri yıkamak. 

D) Gösterişli sofralar hazırlamak. 

 

20. Aşağıda verilenlerden hangisi konuşma 

adabına uygun değildir? 

A) Toplum içinde gizli konuşmak . 

B) Dinleyene değer vermek. 

C) Özenli bir üslup kullanmak. 

D) Güzel kelimeler seçmek. 


