6.3.2. Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular.
1. İnsanların bir kısmı bir gruba dâhil olma, bir grup tarafından takdir edilme, gibi birçok sebepten dolayı zararlı
alışkanlıklara başlama gereksinimi duyarlar. Bu sebeple kişinin arkadaşlık kurduğu kişilere ve bulunduğu
çevreye dikkat etmesi gerekir.

3. Allah (c.c.) tarafından yasaklanan kötü alışkanlıkların
tamamen ortadan kaldırılması ve hiç kullanılmaması
gerekir. Bir alışkanlığın az olup ciddi zarar vermemesi
kullanılabilir olduğunu göstermez. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de az olduğunda kullanılabildiğine dair hiçbir delil
bulunmamaktadır. Üstelik peygamberimiz de bu konuda açık ve net bir şekilde bu duruma ışık tutan bir
açıklamada bulunmuştur: ______________________

Bu metne aşağıdaki atasözlerinden hangisi ile destek sağlanabilir?
A) Davulun sesi uzaktan hoş gelir

B) Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.

Bu metin aşıdaki hadislerden hangisi ile devam etmelidir?

C) Bülbül güle, karga çöplüğe götürür.

A) “Kişi, arkadaşının dini üzeredir.”

D) Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme

B) “Çoğu sarhoşluk veren şeyin, azı da haramdır.”
C) “Müslüman, elinden ve dilinden güvende olunan
kimsedir.”
D) “Sarhoşluk veren her içki haramdır. İçkiden sakınınız. Çünkü içki bütün kötülüklerin anasıdır.”

2. “İyi arkadaş, misk taşıyan kimse gibidir. Ya onu sana
ikram eder, ya sen ondan satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın.”

4. Alkol ve uyuşturucuya başlamada yalnızlıktan kurtulma
ve sorunlara geçici çözüm bulma gibi sebepler etkili
olabilmektedir. Bu durum problemlerin ortadan kalkmasına katkı sağlamadığı gibi felaketlerin de önünü açmaktadır.

“Kötü arkadaş, demirci körüğü gibidir. Körüğe üfüren
kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku
duyarsın.”

Bu metinden zararlı alışkanlıklarla ilgili;

Bu hadislerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

I. Sorunları daha da arttırmaktadır.

A) İslam dini kötü arkadaşlık kurmayı eleştirmektedir.

III. Sıkıntıların çözülmesinde hiçbir etkisi yoktur.

B) Sıkı ilişki kurulan arkadaş, bireye her zaman kazanç
sağlar.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

II. Başlamada arkadaş çevresi etkili olmaktadır.

C) Kişiyi güzel ve iyi olana sevk eden her zaman arkadaş çevresi olmuştur.
D) Arkadaşlıklar, insan hayatını iyi veya kötü yönde etkileyebilmektedir.
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A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

• 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.

Kişisel özellikler, aile, arkadaş, eğitim ve çevre gibi etkenler zararlı alışkanlıklara başlamada önemli bir rolü
vardır. Bu etkenler arasında etkili olanı da şüphesiz ailedir. Hayata dair ilk tecrübelerimizi ailemizden ediniriz.
İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ilk olarak ailemizde öğreniriz. Bu nedenle aile bireylerimiz bizim için en önemli
örneklerdir.

Eğitim eksikliği zararlı alışkanlıklara başlamada etkili
olan unsurlardan biridir. Eğitim kurumlarında ve ailede
gereken eğitimi alamayan bireyler zararlı alışkanlıklara
başlayabilmektedir. Küçük yaştan itibaren alınması gereken eğitim aksatıldığı veya önem verilmediği zaman
gençlerin zararlı madde kullanımı artmakta ve her geçen zaman zararlı alışkanlıktan kurtulmak daha zor bir
hâle gelmektedir.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

Aşağıdakilerden hangisi buna bağlı bir sebep değildir?

A) Toplumun en küçük biriminin aile olduğu

A) Maddelerin zararlarının iyice öğrenilmemesi

B) Çevre etkisinin insanları felaketlere sürüklediğine

B) Kişinin kendi iradesini kontrol altına alamaması

C) Ailenin alışkanlıklar konusunda büyük payının olduğu

C) Alışkanlıklar karşısında neler yapılabileceğinin bilinmemesi

D) İnsanların arkadaş çevrenin etkisiyle zararlı alışkanlıklarda daha etkili olduğu

D) Zararlı alışkanlıkların sebepleri konusunda yeterli
açıklamalar yapılmaması
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