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İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR – 2
1. Çocuklar, anne baba başta olmak üzere büyüklerini kendi-

lerine örnek almakta ve onlar gibi olmaya çalışmaktadırlar.
Kötü alışkanlık sahibi ebeveynlerin bulunduğu ortamda
büyüyen çocuklar, daha erken yaşta bu alışkanlıkları edi-
nebilmektedir. Ayrıca anne, baba ve çocuklar arasındaki
geçimsizlik, sevgisizlik ve şiddet gibi durumlar çocuğu yal-
nızlığa itmekte ve mutsuz etmektedir. Yaşanan bu olum-
suzluklar çocuk açısından kötü alışkanlıklara başlamada
bir neden olarak gösterilebilmektedir.

 Bu parçada kötü alışkanlığa başlamada aşağıdakiler-
den hangisinin etkisi üzerinde durulmuştur?

A) Aile ortamının
B)Arkadaş çevresinin
C) Bireysel özelliklerin
D) Kitle iletişim araçlarının

2.  Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklara başlama-
da rol oynayan etkenlerden biri değildir?

A) Arkadaş ortamı
B) Kendini ispatlama duygusu
C) İnsanlara faydalı olma arzusu
D) Sorunların çözümünü yanlış yerlerde arama

3.  Aşağıdakilerden hangisi kumar ve şans oyunları oyna-
manın asıl sebeplerinden biridir? 

A) Boş vakitleri değerlendirme
B) Emeğe saygı gösterme
C) İş imkânlarının sınırlılığı
D) Kısa yoldan para kazanma hırsı

4. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklardan korunma-
ya yönelik tedbirlerden biri olarak kabul edilemez?

 A) Sağlıklı yaşamı teşvik etmek
B) Her türlü yasaklamaya karşı olmak
C) Çevresine iyi örnek olmaya çalışmak 
D) Hz. Peygamberin hayatını örnek almak

5.  Aşağıdaki hadis ve sözlerden hangisinde çevrenin in-
san davranışları üzerindeki etkisi konu edilmemiştir?

A) “Kötü arkadaş, demirci körüğü gibidir. Üflenince ateş 
kıvılcımları seni yakmazsa da kokusu seni rahatsız 
eder.” (Hadis-i şerif)

B) “Müşriklerle dost olup oturmayın, onlarla bir araya gel-
meyin! Kim onlarla oturur ve onlarla isteyerek birlikte 
olursa, onlardandır.” (Hadis-i şerif)

C)  “Eğer selamette olmayı seviyorsan cahillerle arkadaş-
lıktan sakın.”( Hz. Ali)

D) “Alçak gönüllülük ilmin meyvesidir.” (Hz. Ali)

6.   “Kişi, dostunun dini üzerinedir. Bu nedenle herkes kiminle 
dost olacağına dikkat etsin.” (Hadis-i şerif)

 Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Arkadaş seçiminde hassas olunmalıdır.
B) Kötü insanlarla ilişkiler tamamen kesilmelidir.
C) Müslüman bir hataya iki defa düşmemelidir.
D) Kişi dostunun davranışlarından sorumludur.
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İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR – 2
7. Sen kendini faydalı şeylerle meşgul etmezsen faydasız

şeyler seni meşgul eder.
 Bu cümledeki “faydasız işler” ifadesiyle aşağıdakiler-

den hangisi kastedilmiştir?

A) Meslek edinmeye çalışmak
B) Spor faaliyetleri ile uğraşmak
C) Zararlı alışkanlıklar edinmek
D) Eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmak

8.  Sigara da dâhil alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlıları 
kendi iradeleri ile bağımlılıklarından kurtulamıyorsa kliniğe 
başvurmaları gerekir. Klinik süresince ve sonrasında ba-
ğımlıya bütün aile fertleri tarafından tam bir ilgi, sevgi ve 
şefkat gösterilmeli ve hangi nedenle olursa olsun hiçbir za-
man bağımlılıklarını hatırlatacak ortamlara girmesine fırsat 
verilmemelidir. 

 Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Bağımlılık Teşhisi
B) Bağımlılık Tedavisi
C) Bağımlılık Sebepleri
D) Bağımlılık Sonuçları

9.  “Beş şeyden evvel beş şeyin kıymetini bil; ihtiyarlık gelme-
den önce gençliğin, hasta olmadan önce sıhhatin, fakirlik 
gelmeden önce zenginliğin, meşguliyetten önce boş vaktin 
ve ölmeden önce hayatın.” ( Hadis-i şerif)

 Bu hadisten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

A) İnsanın geleceğe dönük plan yapmasına gerek yoktur. 
B) İnsan, Allah’ın takdirine boyun eğmeği bilmelidir.
C) Sağlığa zarar veren şeylerden uzak durulmalıdır.
D) Dünya nimetlerinden uzak durulmalıdır.

10.  Zararlı alışkanlıklarla mücadele için aşağıdaki sözler-
den hangisini slogan olarak kullanmak doğru olmaz?

A) Sigara havamızı bozmasın.
B) Alkole hayır, sigaraya belki.
C) Alkol çözüm değil derdin kendisidir.
D) Yaşam kaliteni yükselt, bağımlı olma.

11.  Kötü alışkanlıklara başlamada merak duygusu ve kendine 
fazla güvenme etkilidir. 

 Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu duruma örnek oluş-
turmaz?

A) Tadı nasıldır ki acaba!
B) Bana bir şey olmaz ki!
C) Helalden zarar gelmez ki
D) Bir kere kullanmakla ne olur ki!

12.  Anlatıldığına göre adamın biri hocaya gelip oğlundan dert 
yanmış:

  Aman hocam! Ne olur, şu çocuğa bir şeyler söyleyin de 
bal yemesin. Bu gidişle kendisi hasta olacak, bizi de iflas 
ettirecek.

  Hoca kendisine “Kırk gün gün sonra gelin” der. Kırk gün 
sonra geldiklerinde hoca: “Evladım bundan sonra bal ye-
meyeceksin, oldu mu?” demiş. Çocuk da: “Olur amca” ce-
vabını vermiş. Duruma şaşıran çocuğun babası:  “Hocam, 
sözünüz buydu da niye bizi kırk gün beklettiniz? ”deyince 
Hoca: “İlk geldiğinizde ben de bal yiyordum. Kırk gündür 
bal yemiyorum” cevabını vermiş.

 Bu hikâyede altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A)  Kötü alışkanlığa başlama da aile etkilidir.
B)  Kötü alışkanlıklarda merak ve özenti önemlidir.
C)  Zamanın her türlü derde deva olduğu bilinmelidir.
D)  Başkasının yanlışını düzeltmeye insan kendinden baş-

lamalıdır.


