
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Öğretmen sınıfa “Zararlı alışkanlıkların başlama 

sebepleri nelerdir?” sorusunu yöneltir. Öğrencilerden 

bazıları şöyle cevap verir:  

Ahmed: Bir kereden bir şey olmaz algısı 

Elif: Merak etme  

Zeynep: Sosyal çevreden dışlanma korkusu 

Ali: Ruh ve beden sağlığına iyi gelerek insanı 

rahatlatması 

Öğrencilerden hangisi bu soruya yanlış cevap 

vermiştir? 

A) Ahmet      
B) Elif 
C) Ali  
D) Zeynep 
 

 

 

2.“Gerçekten biz insanı en güzel bir sûrette yarattık.”  
                                                                                          (Tin Suresi,4. ayet) 

Ayet mealinde insanın hangi yönü 

vurgulanmıştır? 

A) Yaratılışı 

B) Psikoloji 

C) Amacı 

D) Biyolojik özellikleri 

 

 

 

3. Başkalarının mallarını meşru olmayan yollarla 

almak ve yemek haramdır. 

Bahsedilen zararlı alışkanlık aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) İçki İçmek 

B) Kumar oynamak 

C) Hırsızlık yapmak 

D) Uyuşturucu kullanmak 

 

4. Yüce Allah insanın akıl yeteneklerine zarar veren 

içkiyi yasaklamıştır. 

Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi bu bilgiyle 

ilgili değildir? 

A) "Her sarhoş edici içkidir ve her sarhoş edici içki 

ise haramdır.” (Müslim, Eşribe, 74.) 

B) " Allah'a ve âhiret gününe inanan asla içki içilen 

sofrada oturmasın!” (İbn Hanbel, I, 20) 

C) “Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır.” 

(Tirmizî, Eşribe, 3) 

D) "Allah'a ve âhiret gününe inanan, ya hayır 

söylesin ya da sussun." (Buhârî, Edeb, 3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
5. Aşağıdaki bağımlılıklardan hangisi insan 
bedenine zarar verme açısından diğerlerinden 
farklıdır? 
 
A) Kumar bağımlılığı 
B) Uyuşturucu bağımlılığı 
C) Sigara bağımlılığı 
D) Alkol bağımlılığı 
 
 

 

 

 

6. İslam, insanları kötülüklerden uzaklaştırmayı 

hedeflediğinden, kişinin aklında, malında, sosyal 

itibar ve konumunda büyük zararlara, yıkımlara yol 

açan her şeyi yasaklamıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi paragrafta vurgulanan 

yasakların dışında kalır? 

A) İçki içmek 

B) İsraf etmemek 

C) Kumar oynamak 

D) Uyuşturucu kullanmak 
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7.  - Kişi, kaybetmeye tahammül edemediği için 

        bundan geri duramaz. 

     - Yenilme korkusu, çevre baskısı, hor görülme, 

       maddi yetersizlik ve ödenemeyen borçlara sebep 

       olur. 

   - Sonucunda büyük maddi manevi kayıplara yol 

     açar. 

Hakkında bilgi verilen zararlı alışkanlık 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kumar oynamak 
B) Sigara kullanmak 
C) Alkol kullanmak 
D) Uyuşturucu kullanmak 
 

 

 

7.  “Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık 

ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan 

alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?”  

(Maide Suresi, 90,91 ayet) 

Yukarıdaki ayete göre hangisine ulaşılamaz? 

A) Toplumda israfa yol açar. 
B) Toplumsal huzuru bozar. 
C) Kişiyi ibadetlerinden alıkoyar. 
D) Kişinin Allah’ı anmasını engeller. 
 

 

 

 

9.  Şeyma, sınavda “Zararlı alışkanlıklardan nasıl 

korunmalıyız?”sorusuna şöyle cevap verir: 

 I.  Kişi davranışlarında özgür olduğunu bilmeli 
II.  Eğitim faaliyetleri azaltılmalı 
III. Gençlere kötü alışkanlıkların zararları hakkında 
bilgi verilmeli 
IV. Aile bağları kuvvetlendirilmeli 
 
Şeyma’nın cevabında numaralandırılmış 

cümlelerden hangisi yanlıştır? 

A) Yalnız II  

B) I ve III 

C) I ve II     

D) III ve IV 

 
 
 

10.   - Babası Hz. Zekeriya’dır. 

         - Çok genç yaşta peygamberlikle müjdelenmiştir. 

         - Babası Hz. Zekeriya çok yaşlı olduğundan bu 

            peygamberin doğumu şaşkınlıkla 

            karşılanmıştır. 

         - İsrailoğulları’ na gönderilmiştir. 

Hakkında bilgi verilen peygamber 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hz. İsa  
B) Hz. Musa 
C) Hz. Yahya 
D) Hz. İdris 
 

 

 

11.      I.    O, bir alevli ateşe girecektir. 
           II.    Boynunda bükülmüş hurma liflerinden 
                   bir ip olduğu halde sırtında odun 
                   taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir.) 
           III.   Ebû Leheb'in elleri kurusun. Zaten 
                    kurudu da... 
           IV.   Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. 
 

Tebbet suresinin Türkçe anlamı aşağıdakilerden 

hangisinde doğru sıralanmıştır? 

A) I, II, III, IV 

B) III, IV, I, II 

C) III, IV, II, I 

D) IV, III, II, I 

 

 

12. “Helâl bellidir; haram da bellidir. İkisinin 
arasında ise birtakım şüpheli şeyler vardır ki 
insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli 
şeylerden sakınırsa, dinini ve ırzını korumuş olur. 
Kim de şüpheli şeylere düşerse, harama düşmüş 
olur...” 

 (Müslim, Müsâkât, 107) 

Verilen hadis-i şeriften aşağıdaki sonuçlardan 

hangisine ulaşılmaz? 

A) Yüce Allah’ın emirleri ve yasakları bellidir. 

B) Helal ve haramlar dışında şüpheli olanlar vardır. 

C) Şüpheli olan durumlardan uzak durmak gerekir. 

D) Helal ve haramlar dışında insan istediğini yapar.  

 


