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Yolda girerken sınıftan bir 

arkadaşınızla karşılaştığınız zaman ona 

ilk önce ne söylemeniz gerekiyor? 

5. 3. 2. Selamlaşma Adabı 



İlk sözümüz selam olsun 

• «Önce Selam, sonra kelam» 

 

• «Bir yere girdiğinizde selam 
verin. Kalkmak istediğinizde 
de selam verin. Girerken selam 
vermekle ayrılırken selam 
vermek arasında fark yoktur.» 

Hz. Muhammed (sav) 



Selam nedir? 

• Selam; barış, esenlik, güven, 
kurtuluş gibi anlamlara gelir. 

Selamlaşma nedir? 

Selamlaşma ise insanların 
birbirlerine söz veya işaretle 
esenlik dilemeleridir. Biriyle 

karşılaştığımızda iletişim 
kurmanın ilk yolu selamlaşmaktır. 



Günlük Hayatımızda 

Selamlaşırken Hangi 

Sözleri Kullanırız? 

 Selamün aleyküm 
Ve aleyküm selam 

 Merhaba 
İyi günler 

 İyi sabahlar 
İyi akşamlar 

 Hayırlı günler 
Hayırlı sabahlar 

 Hayırlı akşamlar 
Günaydın 



Selamlaşmanın önemi 

Selamlaşma sayesinde; 

1. Kırgınlıklar ve dargınlıklar _______. 

2. Aramızdaki sevgi bağı ___________.  

3. Birlik ve beraberlik _____________. 

4. Toplumsal huzura katkı _________. 

5. _________________ önüne geçilir. 

azalır 

güçlenir 

pekişir 

huzura 

Kötülüklerin 

sağlar 

Boşlukları verilen kelimelerle 
doldurunuz 



Selam vermek ve 
Selam almak 

Selamünaleyküm 

 

Aleykümselam! 

“Sağlık ve esenlik üzerinize olsun.” 



“…Size, yaptığınız takdirde 
birbirinizi seveceğiniz bir iş 
göstereyim mi? Aranızda 

selamı yayın» 

Hz. Muhammed (s.a.v.) 



Hadisteki boşluğa hangi kelime gelmelidir? 

iyiliği  saygıyı merhameti selamı 

“…Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş 

göstereyim mi? Aranızda __________ yayın.» 

Hz. Muhammed (s.a.v.) 



“…Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? 
Aranızda selamı yayın.» 

Hz. Muhammed (s.a.v.) 

Hadise  göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? İşaretleyelim 

        Selam aramızdaki sevginin artmasını sağlar. 

   Sadece yolda karşılaştığımız tanıklara selam vermeliyiz.  

   Selamlaşma hem dinî hem de insani bir görevdir. 

Müslümanlar, birbirlerine selam vermeliler. 



Ne hissederim? 

Biri size selam 
verdiğinde, size 
hal ve hatırınızı 

söylediğinde neler  

HİSSEDERSİNİZ? 

Birine selam 
verdiniz. Fakat o 

kişi sizin selamınızı 
almadı neler 

HİSSEDERSİNİZ? 



Selam vermek ya da almak 

insanların mutlu oldukları 

davranışlardır. Karşımızdaki kişiyi 

sevdiğimizi, ona zarar 

vermeyeceğimizi selam verip alarak 

gösteririz. Mutlu ve huzurlu bir 

yaşam için günlük hayatımızda 

selam verip almaya önem 

göstermemiz gerekir. 



Kim kime önce selem vermeli? 

Küçük Büyüğe  

Selamünaleyküm! Aleykümselam! 

Resme göre kim önce 
selam vermeli? 

Yürüyen Oturana   

Az olan Çok olana   

Selam verir.  



A 
Büyük olanlar küçüğe 
selam vermesi 
gerekiyor. B 

Selam kelime 
anlamı esenliktir. 

C Selam bir duadır. D 
İlk sözümüm 

selam olmalıdır. 

1. Selamlaşmakla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

> 

> 

Doğru cevabı tıklayınız 



A II, III B I, II, III 

C II, I D III, II 

 
I. Selamlaşma hem dinin hem de insani bir görevdir. 
II. Allah’ın bir isimi de «Selam»’dır. 
III. Selam barış, esenlik anlamına geliyor. 

2. Selam ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? 

 

> 

> 



A 
Selam bir iletişim 

aracıdır. B 
Selam karşımızdakine 

değer verdiğimizi gösterir. 

C 
Selam temelinde 

sevgi vardır. D 
Bir yere girerken ve 

çıkarken selam vermeliyiz. 

Eve girerken ve bir topluluktan ayrılırken selam vermeye özen göstermeliyiz. 
Bir yere girerken, geldiğimizi hissettirecek şekilde orada bulunanlara selam 

vermeliyiz. Bu şekilde davranarak, selam verdiğimiz kimseleri önemsediğimizi 
ve onlara değer verdiğimizi göstermiş oluruz. 

3. Verilen parçaya göre selam ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılmaz? 

> 

> 



Doğru-Yanlış 

Y D 

D Y 

1. Bir yere girdiğimizde ilk sözümüz selam olmalıdır. 

Y D 3. Selam hem bir dua hem de bir iletişim cümlesidir. 

2. Büyükler önce küçük olanlara selam vermelilerdir. 

Y D 5. Hem dinî hem de insani bir görev olduğu için selamlaşmaya özen 
göstermeliyiz.  

Y D 4. Selamlaşmak insanlar arasındaki sevgi ve muhabbeti artırır.  

D Y 6. Bir yere girerken selam verilir. Çıkarken selam verilmez. 

> 

> 
Doğru cevabı tıklayınız 


