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«Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.» 

«Ağızdan çıkan söz ok gibidir gittiği 

yerden geri dönmez.» 

5.3.3. İletişim ve Konuşma Adabı 

Yukarıdaki atasözlerinin iletişimle ilgili 
vermek istediği mesajlar nelerdir? 



İletişim 

Konuşma sırasında en çok aşağıdakilerden 
hangilerine dikkat etmemiz gerekir sizce? 

Ses tonu 

Kelimeler 

Jest ve mimikler 

Göz teması 

Hareketler 



Konuşma Adabı 

Konuşma sırasında en çok nelere 
dikkat etmemiz gerekir? 

Maddeler halinde yazalım. 



Konuşma Adabı 

 Konuşmanın ilk şartı doğru sözlü olmaktır. 1 

 Konuşurken kırıcı ve incitici tarzda konuşmamalı. 2 

 Kötü sözden ve kötü ifadelerden uzak durmalıyız. 3 

 Konuşurken sözü fazla uzatmamalıyız. 4 



Konuşma Adabı 

1. Konuşmanın ilk şartı ____________ olmaktır. 

2. Konuşurken ___________ tarzda konuşmamalı. 

3. Kötü sözden ve kötü ifadelerden ____________. 

4. Konuşurken sözü _______ uzatmamalıyız. 

5. ____________konuşmamalıyız. 

 

 

 

doğru sözlü 

uzak durmalıyız 

kırıcı ve incitici 

huzura 

Bağırarak 

fazla 

Boşlukları verilen kelimelerle 
doldurunuz 



Konuşmalarımızda sihirli 

sözcükleri kullanmalıyız 

Teşekkür 
ederim 

Geçmiş 
olsun 

Lütfen 

Rica 
ederim 

 Verir 
misiniz ? 

Alır 
mısınız? 



Peygamberimi Örnek Alıyorum 

“Üç kişi bir arada olduğunda, 
iki kişi üçüncüyü bırakarak 

kendi arasında fısıldaşmasın. 
Çünkü bu durum onu üzer.”  

Hz. Muhammed (sav) 

 
Peygamberimizin bu sözünde hangi nezaket 

kuralı vardır? 

Böyle bir durum sizin başınıza gelse neler 
hissederdiniz? 



“Doğruluk göster, yalanla uyuşma. Abartarak 
konuşma, doğruyu söylemekten geri durma. 
Kendine uygun görmediğini başkalarına da 
uygun görme.” 

(Hacı Bektaş Velî, Kitabü’l-Fevaid, s. 29.) 

Hacı Bektaş Veli’nin bu sözüne göre 
iletişimde nelere dikkat etmemiz gerekir? 



“Doğruluk göster, yalanla uyuşma. Abartarak konuşma, doğruyu 
söylemekten geri durma. Kendine uygun görmediğini başkalarına da 
uygun görme.” 

Bu söze  göre aşağıdakilerden hangilerine ulaşılır? İşaretleyelim 

        Konuşurken doğruluktan ayırmamalıyız.  

Konuşurken çok jest ve mimik kullanmalıyız.  

   Kendimize uygun bulmadığımız sözleri başkalarına söylememeliyiz. 

Abartılı konuşmamalıyız.  



İletişimde uzak durmamız gereken davranışları işaretleyelim 

Konuşanın sözünü kesmemeliyiz. 

Nezaket ifadelerini kullanmalıyız. 

Kaba ve argo sözler  

       Hanımefendi ve beyefendi gibi ifadeleri kullanmalıyız 

Yalandan, kötü söz ve iftiradan sakınmalıyız. 



Doğru-Yanlış 

Y D 

D Y 

1. Toplum içinde gizli konuşmalar yapmak nezaket kurallarına 
uygun değildir. 

Y D 3. Nezaket kurallarına uyan kişiler çevresindekilere karşı daha saygılı ve 
anlayışlı olur. 

2. Konuşurken sözü fazla uzatmalıyız.  

Y D 5. Hz. Muhammed (s.a.v.) açık ve net konuşurdu. Bizler de onun gibi açık ve 
net konuşmalıyız.  

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

D Y 6. Konuşma sırasında bağırmak bir nezaket kuralıdır. 

> 

> 
Doğru cevabı tıklayınız 



1. Konuşma ve iletişimle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Konuşma sırasında kötü ve argolu sözleri kullanmamalıyız. 

B) İletişimde nezaket cümlelerini kullanmalıyız. 

C) Yemek yerken konuşmamak gerekir. 

Ana Sayfa 

D) Toplum içinde iki kişi gizli gizli konuşabilir.  

x 

x 

X 

✓
  

Değerlendirme 

Doğru cevabı tıklayınız 



I. Anlaşılır bir şekilde konuşmak 

II. Söz çok uzatıp başkalarına konuşma hakkı tanımamak 

III. Kaba ve kırıcı ifadeleri kullanmamak 

IV. Sosyal medyada insanları incitecek davranışlardan uzak durmak 

2. Verilen bilgilerden hangisinde konuşma ve iletişim adabına aykırı 
bir durum vardır? 

A) IV 

B) III 

D) I 
Ana Sayfa 

C) II 

x 

x 

X 

✓
  



Sosyal medya sayesinde iletmek istediğimiz bir mesajı ya da paylaşmak 
istediğimiz bir bilgiyi kolaylıkla insanlara ulaştırabiliriz. Ancak internet ve sosyal 
medyanın bize sağladığı imkânları adab kurallarına uygun bir şekilde kullanmamız 
gerektiğini de unutmamalıyız. 

3. Buna göre aşağıdakilerden hangisi internet ve sosyal medya 
kullanımında uzak durmamız gereken bir durumdur? 

A) Sosyal medyada başkalarına ait özel bilgileri paylaşmamalıyız. 

B) Yalandan, kötü söz ve iftiradan sakınmalıyız. 

C) Sosyal medyada paylaştığımız bilgilerin doğrularına emin olmalıyız. 

Ana Sayfa 

D) Arkadaşlarımızın fotoğraflarını izin almadan paylaşabiliriz. 

x 

x 

X 

✓
  

Bitir 


