6.3.1. İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir.
1. Birçok farklı zehir bulundurmaktadır

3. Kumar, diğer zararlı alışkanlıklar gibi insanı tutsak eder
ve bütün üretkenliğini elinden alır. İslam dininde şans
oyunları, piyango biletleri ve kumar makineleri gibi
emek harcamadan kazanç sağlanan bu oyunların
hepsi yasaklanmıştır. Bu oyunlar, insan onuruna ve
haysiyetine yakışmayan, bize ve başka insanlara zarar
veren kazançlar içerir. Kumarda kazanan asla yoktur.
Aksine kişinin elindeki tüm varlığını kaybetmesine sebep olduğu için zarar vardır.

Ölümlerin en çok sebebi bunun kullanımıdır.

İçerdiği maddeler sebebiyle bağımlılığa yol açmaktadır.
Doğrudan akciğer üzerinde ciddi zararlar bırakmaktadır.
Bu bilgiler, hangi zararlı alışkanlığa işaret etmektedir?
A) Alkol

B) Kumar

C) Sigara

D) Uyuşturucu

Bu metinde kumarın hangi kötü yönlerine değinilmemiştir?
A) Bağımlılık etkisi yaptığına
B) Haksız kazanç kapısı olduğuna
C) Kişinin mal varlığını elinden almasına
D) Dünyada yaygın kullanılan bir alışkanlık olduğuna

2. “Ey iman edenler! İçki/uyuşturucu, kumar (şans oyunları), dikili taşlar (putlar), fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan
içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak,
sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?”

4. “Ey İman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin, haram yiyerek kendinizi mahvetmeyin. Allah şüphesiz ki size merhamet eder.”

(Nisa suresi, 29. ayet)

(Maide suresi, 90-91. ayetler)

Bu ayetten;
I. Alışveriş, helal yollarla yapılmalıdır.

Bu ayetlerde;

II. Kâr oranı düşük alışverişler yapılmamalıdır.

I. Bahis oyunları

III. Yapılan haksızlıklar sadece karşı tarafı değil bizi
de etkiler.

II. Alkol tüketimi

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

III. Sigara kullanımı
alışkanlıklarından hangilerine bir ikaz yapılmıştır?

A) Yalnız III

B) I ve II

A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

C) I ve III

D) II ve III
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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.

Bağımlılık yapan maddeler öncelikle kişiye, daha sonra
topluma ciddi zararlar vermektedir. Bu maddelerin tüketimi insanları hem maddi zarara uğratmakta hem de
bedende ciddi hasarlar bırakmaktadır. Bu sebeple yapılan harcamalardan dolayı devlet bütçesi de zarar görmektedir.

Her bir kötü maddenin farklı zararları bulunmaktadır.
Fakat bunlar arasında bulunan bir alışkanlık vardır ki
diğer kötü davranışların yaşanmasına da sebep olur.
Bu maddeyi kullanan kişiler toplumda birçok problemin
ortaya çıkmasına sebep olurlar
Metinde bahsedilen zararlı alışkanlığa aşağıdaki
hadislerden hangisi örnek gösterilebilir?

Bu metne göre bağımlılıkla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) “İçki içme! Çünkü içki her kötülüğün anahtarıdır.”

A) Bireysel zararları bulunmaktadır.

B) Ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir.

B) “En değerli kazanç kişinin kendi elinin emeğiyle kazandığıdır.”

C) İnsan vücudunda kötü etkisi bulunmaktadır.

C) “Çoğu sarhoşluk veren şeyin, azı da haramdır.”

D) Her geçen gün kullanımı daha da artmaktadır.

D) “Müslüman, elinden ve dilinden güvende olunan
kimsedir.”
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