6.3.4. Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur.
1. Toplumda huzur oluşması ve kötülüklerin ortadan kalkması için Kur’an’ın emir ve yasaklarına uymak gerekir.
Bu uyarılar dikkate alındığında insanlar için daha yaşanabilir dünya oluşur.

3. İyilik ve takvâ hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın.

(Maide suresi, 2. ayet )
Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

Aşağıdakilerden hangisi bu konu ile ilişkilendirilemez?

A) Yardım edilecek şeyin iyi ve güzel olmasına dikkat
etme

A) “... Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın...”

B) Kötü davranışlara katkı sağlamaktan uzak durma

(En’am suresi, 151. ayet.)

C) Yardım için iyi ve güzel işleri tercih etme

B) “...İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve
düşmanlık konusunda yardımlaşmayın...”

D) İyi ve güzel işlere destek sağlama

(Maide suresi, 2. ayet)
C) “Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var...”
(Mümin suresi, 78. ayet)
D) “Onlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi insanlardandır.”
(Al-i İmran suresi, 114. ayet)

2. Alışkanlıkların ortadan kalkması için birçok kuruma görev düşmektedir. Her bir kurumun bu konuda gereken
hassasiyeti göstermesi, alışkanlığın ortadan kalkması
için gayret etmesi gerekmektedir.
Aşağıdaki önlemlerden hangisi
başka bir kuruma düşen görevdir?

4. I. Sportif faaliyet veren kurumları arttırma
II. Güçlü bir iradeye sahip olma, kendini kontrol etme
III. Zararlı maddeler hakkında topluma eğitim sağlama

diğerlerinden

IV. Problemler karşısında zararlı maddeleri değil, Allah’ın emirlerini dikkate alma
Bu görevlerden hangileri bireye düşen görevler
arasında yer alır?

A) Zamanı faydalı işlerle değerlendirme
B) Arkadaş seçerken iyi ahlaklı olanları tercih etme
C) Kötü alışkanlıkların olduğu ortamlardan uzaklaşmak

A) I ve II

B) I ve III

D) Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için yasalar
düzenlemek

C) II ve III

D) II ve IV
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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.

Kötü alışkanlıklardan korunmanın en güzel yollarından
birisi de bu alışkanlıklara hiç başlamamaktır. Bu şekilde kendisini koruyan birey alışkanlıklardan kurtulma
yolu aramaya bile ihtiyaç duymayacaktır. Çünkü en kolay temizlik hiç kirletmemektir. Kur’an’da buna ilişkin
yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “... Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın...” (En’am suresi,
151. ayet)

Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını dikkate almak, tavsiyelerini yerine getirmek kişiyi zararlı alışkanlıklardan
koruyacak, kişinin bu alışkanlıklardan uzak durmasında istekli davranmasını sağlayacaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu konuda örnek olabilecek ayetlerden birisi değildir?
A) Ey Peygamber, Allah’tan sakın, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve
hikmet sahibidir.

Bu metinde aşağıdakilerin hangisine vurgu yapılmıştır?

(Ahzab Suresi, 1. ayet)

A) Aile içi iletişimi üst seviyeye çıkartmak
B) Zarar verebilecek her türlü yoldan uzaklaşmak

B) Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.

C) Hastalıkların ortadan kalkması için tedavi yöntemlerini arttırmak

(Bakara Suresi, 43. ayet)

D) Zararlı alışkanlıklardan kurtulmak için çözüm önerileri geliştirmek

C) … Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever.
(Bakara Suresi, 19. ayet)
D) Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi
birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

(Mâide suresi, 90. ayet)
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