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1.  “Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, anne 
ve babanıza da iyi davranmanızı emretti. Onlar-
dan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırlar-
sa, kendilerine ‘öf!’ bile deme; onları azarlama. 
Her ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek 
üzerlerine kanat ger ve ‘Rabbim, küçüklüğümde 
onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi sen de 
onlara öyle rahmet et.’ diyerek dua et.” 
            (İsra suresi, 23. ve 24. ayetler)

Bu ayetlere göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Allah’ı razı etmenin bir yolu da anne-babayı 
hoşnut etmektir.

B) Anne - baba yanlış bir şeyin yapılmasını 
istese bile onlar yapılmalıdır.

C) Anne-babaya kızgınlık tepkisi verilmemelidir.
D) Anne-babaya dua edilmelidir.

2.  Peygamberimiz, “Bir kimse ağaç diker de bunun 
meyvesinden insan, hayvan veya kuş yerse; 
yenen şey onun için bir sadaka yerine geçer.” 
buyurmaktadır.

Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisi öne 
çıkmaktadır?

A) Güvenilir olmak
B) Hoşgörü olmak
C) Adaletli olmak
D) Çevreyi korumak

3.  Aşağıdakilerden hangisi manevi yönden kul 
hakkını çiğneme kapsamındadır?

A) Toplumun malına zarar vermek
B) Eksik ölçüp tartmak
C) Gıybet
D) Hırsızlık

4.  Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlık ve dav-
ranışlardan korunmak için başvurulabilecek 
yollardan biri sayılamaz?

A) Anne - baba çocuğunu kötülüklerden eğiterek 
uzaklaştırmalıdır.

B) Okullar, zararlı şeyler hakkında bilgi verme-
lidir.

C) İnsanlara sınırlamalar getirilmemeli ve suçlara 
göz yumulmalıdır.

D) Arkadaş ortamına daha çok dikkat edilmelidir.

5.  Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu 
bağımlıları için söylenemez?

A) Uyumlu olmak için çabaları azdır.
B) Kendilerine güç gelen durumlardan kaçıp 

kurtulmak isterler.
C) Davranışları dengeli ve kontrollüdür..
D) Gerçeklerle yüz yüze gelmek istemezler.

6.  Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde çalışma 
ve üretmeye yönlendirme vardır?

A) Yalnız taş, duvar olmaz.
B) Koşan tilki yatan aslandan iyidir.
C) Yalancının evi yanmış da kimse inanmamış.
D) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
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7.  Alkollü içki ve uyuşturucu, aşağıdakilerden 

hangisine daha çok zarar verir?

A) Duyulara
B) Bedene
C) Çevreye
D) Vicdana

8.  İslam; aklı, canı, nesli, malı ve dini korumayı 
esas almıştır ve bu değerlere zarar verilmesini 
de yasaklamıştır.

Alkollü içkiler ve uyuşturucular bu değerlerden 
öncelikle hangisine zarar verir?

A) Akla
B) Cana
C) Mala
D) Nesile

9.  Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucunun 
bedensel zararıdır?

A) İradeyi zayıflatır. 
B) Sorumluluk bilincine engel olur. 
C) Merkezî sinir sistemini yıpratır.
D) Karar verme yeteneği olumsuz etkilenir.

10.  1. Dünyada ölüme yol açan nedenler arasında ilk 
sırayı almaktadır. 

2. İçinde vücuda zarar veren birçok kimyasal 
madde bulunmaktadır. 

3. Yapısında karbonmonoksit vardır. 
4. Arabaların egzoz gazı ile aynı zarara sahiptir. 

Hakkında bilgi verilen kötü alışkanlık aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Kumar oynamak
B) Sigara içmek
C) Uyuşturucu kullanmak
D) İçki içmek

11.  Dinimizin kesin olarak yasakladığı davranışlar-
dan biri de kumardır. Para, mal veya değerli bir 
eşya karşılığı oynanan oyunlara kumar denir. 
Kumarda amaç hiçbir emek harcamadan kazanç 
sağlamaktır. Kumar, bir çeşit haksız kazançtır. 
Başkalarının mallarını meşru olmayan yollarla 
almak ve yemek dinimizde haramdır.

Bu paragrafa göre kumarın en belirgin zararı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haksız kazanç
B) Aldatmanın olması
C) Hırsa neden olması
D) Zamanın boşa harcanması

12.  Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın 
maddî zararları arasındadır?

A) Tembelliğe ve hileye teşvik etmesi
B) Oynayanın ruh sağlığını bozması
C) Aileleri ekonomik olarak çökertmesi
D) Zaman israfına yol açması


