6.3.3. Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır.
1. Aile, toplum ve devlete zararlı alışkanlıklardan korunma hususunda bazı sorumluluklar düşer. Kişi, aile,
toplum ve devlet üzerine düşen görev ve sorumlulukları
yerine getirdiği takdirde maddi ve manevi ihtiyaçlarını
karşılayan ve kötü davranışlardan uzak duran bireyler
yetişir.

3. Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün(sigara),
alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk
sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.

Bu parçadan aşağıdaki ifadelerin hangisine ulaşılamaz?

Buna göre Yeşilay’ın,

A) Bireyin ihtiyaçlarının karşılanmasında ailenin de yükümlülükleri bulunur.

I. Madde bağımlılığını önlemek için yasa çıkarma

B) Kötü alışkanlıklardan korunmak için birçok kurumun
sorumluluk üstlenmesi gerekir.

II. Gençleri bağımlılıklardan uzak tutmaya çalışma
III. Zararlı alışkanlıkları ortadan kaldırmak için ceza işlemleri uygulama

C) Her bir kurumun kendi üzerine düşen sorumlukları
yerine getirmesi gerekir.

hedeflerinden hangilerinin olduğu söylenebilir?

D) Bireyin dini inancı kötü alışkanlıklardan uzak durmada etkin rol oynar.

A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

4. Zararlı alışkanlıklardan kurtulmak için arkadaş seçimine de dikkat etmeli, Mevcut kötü arkadaşlıkları da
sonlandırmalıyız. Çünkü yapılan yanlış arkadaşlıklar
kişiyi birçok kötü alışkanlığa yöneltebilmektedir.

2. Zararlı alışkanlıklara başlayan bir kimsenin bu alışkanlıklardan kurtulması için birçok çözüm yolu bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yollar arasında değerlendirilemez?

Bu parçayı aşağıdaki atasözlerinden hangisi desteklemektedir?

A) Alışkanlığı bulunanları cezalandırmak

A) Denize düşen yılana sarılır.

B) Arkadaş ortamını gözden geçirmek

B) Bugünün işini yarına bırakma.

C) Eğitici kitap ve dergileri okumak

C) Üzüm üzüme baka baka kararır.

D) Aile ile güzel vakitler geçirmek

D) Can çıkmayınca huy çıkmaz.

1

• 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.

Zararlı alışkanlıklardan korunmanın en güzel yollarından biri de kişinin iradesini kontrol altına almasıdır. Zararlı alışkanlık ile karşı karşıya kaldığı vakit kişinin “Hayır!” diyebilmesi söz konusu olan alışkanlığın önünü
kesecektir.

“Devlet; gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu
maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.”
(T.C. Anayasası, madde 58)

Bu metinde kötü alışkanlıklardan korunmak için
aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirler arasında değerlendirilebilir?
A) Aile içi iletişimi arttırmak

A) Kötü arkadaş çevresinden uzak durmak

B) Uyuşturucu satışını yasa ile engellemek

B) Aile büyüklerinin uyarılarını önemsemek

C) Ebeveynlerin çocuklarla geçirdiği vakti arttırmak

C) Gereken durumlarda ilaç tedavisi uygulamak

D) Televizyon ve gazete gibi yayın organlarını yasaklamak

D) Seçimleri doğru kullanmak ve kararlı olmak

2

