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İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar - 2

1.  Aile içindeki geçimsizlik çocukları mutsuz kılar. 
İçki, kumar, uyuşturucu ve sigara gibi kötü 
alışkanlıkların bulunduğu ortamlarda yetişen 
çocuklar olumsuz yönde etkilenirler.

Bu paragrafta kötü alışkanlığa başlama nedenio-
larak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Fakirlik
B) Kötü arkadaş
C) Yetersiz eğitim
D) Aile içi anlaşmazlık

2.  Kötü alışkanlıklardan korunabilmek için bireye, 
aileye ve devlete bir takım görevler düşmektedir. 
Herkes üzerine düşen görevi zamanında yerine 
getirmelidir. Çevremizdekilerin güzel ahlaklı olma-
sına dikkat etmeliyiz. Kötü davranışları ve alışkan-
lıkları olan insanlardan uzak durmalıyız.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kötü alış-
kanlıklardan uzak durmak için edinilmesi 
gereken çevrenin özellikleri arasında yer 
almaz?

A) Güvenilir arkadaşlardan oluşan
B) Güvenlik şartlarını taşıyan
C) Kötü davranışların egemen olduğu
D) Aile kontrolünün sağlandığı

3.  “Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği 
emrederler, kötülükten alıkoyarlar. Hayır işlerin-
de birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi insanlar-
dır.” 
   (Âl-i İmrân suresi, 114. ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) İyi işlerde yarışılmalıdır.
B) İyilikler tavsiye edilmelidir.
C) Ahirette hesap verileceği unutulmamalıdır.
D) Kötü alışkanlıkları olanlardan uzaklaşılmalıdır.

4.  Burak: Kendimi kontrol edebilirim. 
Büşra: Çoğu zarar veren şeyin azı da zararlıdır.
Beyza: Bir kere ile bir şey olmaz.
Merve: İradem güçlüdür, bağımlı olmam.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi kötü alış-
kanlıklara başlamama konusunda doğru bir 
ifade kullanmıştır?

A) Merve 
B) Burak
C) Beyza
D) Büşra

5.  Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklara 
başlamada çevrenin etkisini anlatan bir ata-
sözü değildir?

A) Kişi arkadaşından bellidir.
B) Ateş düştüğü yeri yakar.
C) Üzüm üzüme baka baka kararır.
D) İyilerle dostluk kurmayan, kötülerle komşu 

olur.

6.  İnsanlar birbirlerinin haklarına saygılı olmalı, söz 
ve davranışları ile birbirlerine zarar vermemeli-
dirler. Çünkü insanlara yapılan her türlü haksızlık 
İslam’da affı olmayan bir suçtur.

Bu paragrafta  anlatılan hak aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Mülkiyet hakkı B) Kul hakkı
C) Çevre hakkı D) İfade hakkı
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7.  Aşağıdakilerden hangisinde kul hakkı ihlali 

yoktur?

A) Anne-babayı incitmek
B) Komşuları rahatsız etmek
C) Yoksullara zekat vermek
D) Rüşvetle iş yapmak

8.  Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ihlali 
değildir?

A) Trafik kurallarına uymamak
B) Yolları kirletmemek
C) Verilen selamı almamak
D) Kamu mallarını korumamak

9.  Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklardan 
korunma yöntemleri arasında olamaz?

A) Eğitim kurumlarında zararlı alışkanlıklarla ilgili 
seminerler yapılması

B) Anne - babalar sigara gibi kötü alışkanlıklar 
konusunda çocuklarına iyi örnek olması

C) Faydasız, çirkin alışkanlıkları olanların top-
lumdan dışlanması

D) Medyada kötü alışkanlık yapacak reklamların 
yasaklanması

10.  Kötü alışkanlıklar hakkında aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dinimizce yasaklanmıştır.
B) İnsanın iradesi dışında gelişirler.
C) Sağlıklı düşünmemize engeldirler.
D) İnsan sağlığına zarar verirler.

11.  Kötü alışkanlıklar küçük yaşta başlamaktadır.

Buna göre kötülükleri önlemede alınacak en 
doğru önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Model olunması
B) Şiddet uygulanması
C) Aşağılanıp küçük görülmesi
D) Toplumdan uzaklaştırılması

12.  Aşağıdakilerin hangisinde kul hakkı ihlali 
yoktur?

A) Kopya çekmek
B) Pazarlık etmek
C) Kaçak elektrik kullanmak
D) Çocukların yanında sigara içmek


