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Ünite Zararlı Alışkanlıklar

Kazanım

Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular.
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır.
Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur.
Hz. Yahya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
Tebbet suresini okur, anlamını söyler.

Etkinlik Adı Bulmaca

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Haram kadar kesin ve bağlayıcı delillere dayanmayan, yapılması dinen hoş görülmeyen 
şey.
4. Hz. Yahya’nın babasının adı.
9. Dinen kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine ve yenilip içilmesine izin verilen şey.
10. Kişinin kullandığı bir madde, alkol, nesne veya yaptığı bir davranış (eylem) üzerinde 
kontrolünü kaybetmesi.
11. Hz. Yahya’nın doğup büyüdüğü yer.
13. Benzemek istenilen şeye karşı duyulan kuvvetli benzeme hevesi, taklitçilik, kişinin 
zararlı alışkanlıklara başlamasında etkili olan faktörlerden biri.
14. Hz. İsa’nın annesinin adı.
16. Ortaya para, mal, değerli eşya vb. konularak oynanan, kazanan ve kaybeden 
tarafların olduğu şans oyunlarına verilen genel ad.
17. Her yıl 1-7 Mart tarihlerinde çeşitli etkinlikler yapan, toplumu içki, sigara ve 
uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan korumaya çalışan kurum.
18. Kahrolsun anlamına gelen, Kur’an-ı Kerîm’in yüz on birinci suresi.
19. Çocuk ve ergen madde bağımlılarının tedavi merkezi.
21. İçilmesi halinde insanı sarhoş eden, uyuşturan madde.

Soldan Sağa

Yukarıdan Aşağıya
2. İnsanın, diğer insanlara karşı ihlal etmemekle sorumlu 
olduğu haklar.
3. Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese, Allah’ın 
(c.c.) yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranış.
5. Hz. Peygamber’in amcası ve en azılı düşmanlarından biri.
6. Alkol ve madde bağımlılarının tedavi merkezi.
7. İslam’ın korunmasını istediği beş temel değerden birisi, 
düşünme, anlama, kavrama ve davranışlarını ayarlama 
melekesi, us.
8. İslam dinine göre kişinin emeğine dayanan, hayırlı ve 
güzel işlerden elde edilen gelir.
12. Tebbet suresinde “hammâlete’l-hatab” sıfatıyla anılan 
müşrik kadın.
15. Tebbet suresinin diğer adı.
20. Mekke döneminde indirilen surelere verilen isim.
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Alkollü içki içmenin ve uyuşturucu kullanmanın hem bireysel hem de toplumsal açıdan birçok 
zararı vardır. Tabloda verilenlerden hangilerinin toplumsal zararı olduğunu bularak (X) işaretiyle 
belirtiniz.

Aile huzurunu bozar. Bağımlılığa yol açar.

Akıl yetisini kullanmayı 
engeller.

Kişiyi maddi zarara uğratır.

İradeyi zayıflatır.

Güven ve huzur ortamını bozar.

Sosyal ilişkileri zedeler. Trafik kazalarına neden 
olur.

Devlet ekonomisine zarar 
verir.

Kişinin güvenilirliğini 
zedeler.

Ruh ve beden sağlığını 
bozar.

Suç oranlarını arttırır.

Ünite Zararlı Alışkanlıklar

Kazanım Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular.
Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır.

Etkinlik Adı Bulalım
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Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

Ünite Zararlı Alışkanlıklar

Kazanım Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır.

Etkinlik Adı Tamamlayalım

Zararlı 
Alışkanlıklardan 
Korunma Yolları

Güzel ahlaklı insanlarla 
arkadaş olmaya dikkat 

edilmelidir.

............................

............................

............................

............................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

............................

............................

............................

............................
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Ünite Zararlı Alışkanlıklar

Kazanım Tebbet suresini okur, anlamını söyler.

Etkinlik Adı Sıralayalım-Yazalım

Aşağıda karışık bir şekilde verilen Tebbet suresinin ayetlerini doğru bir şekilde sıralayınız. Sırala-
maya uygun bir şekilde sureyi tekrar yazınız.

Mâ ağnâ anhu mâluhu ve mâ keseb.

Vemraetuhû hammâletel hatab.

Seyaslâ nâran zâte leheb.

Fî cîdihâ hablun min mesed.

Tebbet yedâ ebî lehebin vetebb.

.......

.......

.......

.......

.......

1. ......................................................
......................................................

2. ......................................................
......................................................

3. ......................................................
......................................................

4. ......................................................
......................................................

5. ......................................................
......................................................
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Ünite Zararlı Alışkanlıklar

Kazanım Hz. Yahya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

Etkinlik Adı Doğru-Yanlış

Aşağıda Hz. Yahya hakkında verilen bilgilerden doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” 
yazınız.

Hz. Yahya, Kudüs’te doğmuş ve büyümüştür.

Hz. Yahya ile İsa Peygamber aynı dönemde doğmuştur.

Hz. Musa’nın annesi Meryem ile Hz. Yahya’nın annesi kız kardeştir.

Hz. Yahya, küçük yaşlardan itibaren babası ile beraber Kudüs’teki kutsal mabede, 
yani Mescid-i Haram’a giderdi. 

Hz. Zekeriya’nın vefatından sonra tebliğ vazifesi Hz. Yahya ile devam etti.

Hz. Yahya, kendisinden önce gelen peygamberleri tasdik ettiği gibi kendisinden 
sonra gelecek olan Hz. Yusuf ’un peygamberliğini de tasdik etmişti.

............

............

............

............

............

............
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1. Kumar oynamak hem kişinin kendisini hem 
de sorumlu olduğu insanları maddi ve manevi 
zarara uğratmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kumar 
oynamanın bireysel zararlarından birisi 
değildir?
A) İradeyi zayıflatır.
B) Bağımlılığa yol açar.
C) Ailede huzuru bozar.
D) Ruh ve beden sağlığını bozar.

2. İslam dini, Müslümanların hem kendilerine 
hem de topluma faydalı kişiler olmalarını, her 
türlü kötülükten ve kötü alışkanlıklardan uzak 
durmalarını emreder. Buna göre İslam dininin 
öğütlerine uyan insan, kötü alışkanlıkların 
zararları ve bu alışkanlıkların nasıl başladığı 
konusunda daha bilinçli olur.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı bu 
metinde anlatılanlarla örtüşmemektedir?
A) “Biz, gerçekten insanı en güzel bir 

biçimde yarattık.” (Tîn suresi, 4. ayet.)

B) “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.)

C) “Hiç kuşku yok ki, şeytan içki ve kumarla 
aranıza kin ve düşmanlık sokmak, sizi 
Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak 
ister. Artık bundan vazgeçersiniz, değil 
mi?” (Mâide suresi, 91. ayet.)

D) “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya 
dayanan ticaret hâli dışında, mallarınızı 
aranızda (haksız ve haram yollar) ile 
yemeyin…” (Nisâ suresi, 29. ayet.)

3. İslam dini, insanın Allah’a (c.c.) ve ahiret 
gününe inanan, hayatın amacını bilen, akıllı, 
irade sahibi, güzel ahlaklı kişiler olmasını 
ister. Sağlığın insan için çok kıymetli bir nimet 
olduğunu ve bu nimetin değerinin bilinmesi 
gerektiğini hatırlatır. Bizler de dinimizin 
uyarılarını, emir ve öğütlerini dikkate almalıyız.  
Allah’a (c.c.) ve ahiret gününe inanan sağlam 
karakterli kişiler olmak için çaba göstermeliyiz. 
Güzel ahlaklı, iyi huylu insanlarla arkadaşlık 
etmeliyiz. Kötü alışkanlıkları olan kişilerden 
uzak durmalı anlara özenmemeliyiz. Bu 
konuda aşırı öz güvenden kaçınmalıyız. Bir 
kere bile kullanıldığında bağımlılık yapan 
maddeleri denememeliyiz. Bilinçli ve kararlı 
bir şekilde kötü alışkanlıklardan sakınmalıyız. 
Bu konuda başkalarına da örnek olmalıyız.
Metne göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?
A) Din, insanların zararlı alışkanlardan 

kaçınmasını emreder.

B) Kötü alışkanlıklardan kaçınmak kişinin 
iradesine bağlıdır.

C) Kötü alışkanlıkları bırakmanın en kolay 
yolu hiç başlamamaktır.

D) Kötü ve zararlı alışkanlık sahibi kişiler 
ahirette cezalandırılacaktır.
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6. “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.)
“Hiç kuşku yok ki, şeytan içki ve kumarla 
aranıza kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah’ı 
anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık 
bundan vazgeçersiniz, değil mi?” 

(Mâide suresi, 91. ayet.)
Bu ayetlerden hareketle;
I.   İçki ve kumarın birden çok zararı vardır.

II. Kötü alışkanlıkların zararlarını bilen insanlar 
kendini daha iyi korur.
III. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak insanı 
kurtuluşa erdirir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

4. Tebbet suresi ile ilgili bazı bilgiler şunlardır;

I. Tebbet “yuh olsun, kahrolsun, perişan 
olsun” anlamına gelir.
II.  Hz. Peygamberin amcası Ebu Leheb ve eşi 
hakkında indirilmiştir.
III. Bu dünyada Allah’ın (c.c.) emirlerini 
yalanlayan, İslam’a, hak ve hakikate düşman 
olan herkes, ahirette de kendisi için kötü bir 
son hazırlamış olur.
IV. Ebrehe’nin, Allah’ın (c.c.) evi Kâbe’ye 
saldırması ve karşılaştığı acı son anlatılmaktadır.
V. Surede mal ve mülklerin ahirette insana 
hiçbir fayda vermediği ifade edilir.
VI. Sure beş ayettir ve Mekke’de indirilmiştir.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi 
doğrudur?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

5. 	− Anayasanın 58. maddesine göre gençleri zararlı 
alışkanlıklardan korumak devletin görevidir.  
“Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, 
uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar 
ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten 
korumak için gerekli tedbirleri alır.”

	− Toplumumuzda kötü alışkanlık ve 
davranışların önlenmesi için çeşitli sivil 
toplum kuruluşları  vardır. Bu kuruluşlar 
gönüllü insanların faaliyetleri ile ayakta 
durur. Bunlar alkol, sigara, uyuşturucu 
ve kumar gibi kötü alışkanlıklara ve 
bağımlılıklara karşı mücadele eden 
kuruluşlardır.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
ülkemizde bağımlılıkla mücadele eden 
kurumlardan biri değildir? 

A) Afad
B) Yeşilay
C) Amatem
D) Çematem

7. (I) Hz. Yahya, Allah (c.c.) tarafından İsrailoğullarına 
gönderilmiş peygamberlerden biridir. (II) Hz. 
Zekeriya’nın oğlu olan Hz. Yahya, Mısır’da 
doğmuş ve büyümüştür. (III) Hz. Yahya da 
babası gibi İsrailoğullarını yalnızca Yüce Allah’a 
kulluk etmeye, güzel davranışlarda bulunmaya 
çağırmıştır. (IV) İsrailoğulları, Hz. Yahya’ya 
tepki göstermişler ve onu şehit etmişlerdir.

Hz. Yahya ile ilgili metinde yer alan 
bilgilerden hangisinde hata vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
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9. “Ben İsrailoğullarına gönderilmiş bir 
peygamberim. Babamın adı Hz. Zekeriya’dır 
ve o da bir peygamberdi. Kudüs’te doğdum 
ve orada büyüdüm. Hz. Meryem benim 
teyzemin kızıdır. Hz. İsa ile aynı dönemde 
doğup çocukluk ve gençlik yıllarımı onunla 
birlikte geçirdim. Peygamberlik görevinin 
gereği olarak İsrailoğullarını doğru yola 
çağırdım. İsrailoğulları, birçok peygambere 
yaptıkları gibi bana da karşı çıktılar. Hatta 
onlar tarafından şehit edildim.”
Kendisini bu şekilde tanıtan peygamber 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Süleyman 
B) Hz. Yusuf
C) Hz. Musa
D) Hz. Yahya

8. Kötü alışkanlıklar, genellikle bağımlılık yapan 
alışkanlıklardır. İçki, uyuşturucu maddeler 
ve sigara bunun açık örnekleridir. Kötü 
alışkanlıklar, insanların hastalanmasına, 
erken yaşta ölmesine neden olmaktadır. 
Bundan dolayı kötü alışkanlıklardan 
korunmak çok önemlidir. Şayet insan bu 
alışkanlıkların nasıl başladığını bilirse 
bunlardan kaçınma konusunda daha 
dikkatli olur. Dinimiz de her türlü alkolü, 
uyuşturucuyu yasaklamış, haram kılmıştır.

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi 
kötü alışkanlıklardan korunma yollarından 
biridir?
A) Dinî hassasiyet 
B) Merak ve özenti
C) Yaşanan sorunlar
D) Dışlanma korkusu

10. Herkes çok içki içmenin vücuda zararlı 
olduğunu kesinlikle kabul eder. İçkiye alışık 
olan bazı kişiler; “Evet, şüphesiz içki içmek 
zararlıdır. Ancak bu zarar, çok fazla içilirse 
meydana gelir. Az içilirse zararı olmaz.” 
derler. Bu sözlerle ancak kendilerini aldatırlar. 
Bugün kesin deliller göstermiştir ki, içki az 
miktarda alınsa da vücutta kalıcı hasarlar 
bırakmaktadır. Hatta beyin hücrelerindeki 
tahribat ilk kadeh içki ile başlamaktadır. İslam 
dini, Müslümanları içkiden uzak tutmak için 
önlemler almıştır. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) - 
- - - hadisi de bu durumun önüne geçmek için 
örnek gösterilebilir. 
Metinde anlatılan konu göz önünde 
bulundurulduğunda boş bırakılan yere 
hangi hadis gelmelidir?
A) “İçki bütün kötülüklerin anasıdır.” 

(Nesaî, Eşribe, 44.)

B) “Çoğu sarhoş eden şeyin azı da 
haramdır.” (Buharî, Eşribe, 3.)

C) “Her sarhoşluk veren şey şaraptır, her 
şarap da haramdır.” (Buhârî, Edeb, 80.)

D) “İçkiden uzak durunuz! Çünkü o, 
her kötülüğün anahtarıdır.” (Hâkim, 
Müstedrek, 4, 145.)

11. Yeryüzündeki en saygın varlık insandır. 
Yüce Allah, insanı diğer varlıklar arasında 
farklı bir özellik ve kabiliyette yaratmıştır. 
Ayrıca, dünya ve ahiret mutluluğunu elde 
edebilmesi için de birtakım emir ve yasaklar 
koymuş; dinin, canın, aklın, neslin ve malın 
korunmasını teminat altına almıştır.
Buna göre;

I.   içki,
II.  sigara,
III. uyuşturucu madde
bağımlılıklarından hangileri aklın korunma-
sına engel olmaktadır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
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14. Hz. Muhammed (s.a.v.) Safa Tepesi’ne 
çıkarak “Geliniz, mühim bir mesele vardır.” 
diye Mekkelileri çağırdı. Gelip toplandılar. 
Hz. Peygamber; “Ey Kureyş topluluğu! Size 
bu dağın ardında veya şu vadide düşman 
atlıları var. Hemen size saldıracak, mallarınızı 
gasbedecek desem, bana inanır mısınız?” 
diye sordu. “Muhammedü’l-Emin” olarak 
bildikleri kişiye, “Senin yalan söylediğine 
rastlamış değiliz.” diye cevap verdiler. Emin 
Peygamber, çağrı nedenini açıkladı: “Ben 
size, önünüzde gelecek büyük bir azabın 
bildiricisiyim. Yüce Allah, bana, ‘Yakın 
akrabanı da uyar.’ (Şuarâ suresi, 214. ayet.) 
emrini verdi. Sizi, ‘Allah bir, O’ndan başka ilah 
yok.’ demeye davet ediyorum. Ben de O’nun 
kulu ve resulüyüm.” İçlerinden Ebu Leheb; 
“Kuruyup helak olaydın, yuh sana!.. Bizi 
bunun için mi çağırdın?” dedi. Bunun üzerine 
bir sure indirildi. Bu surede Ebu Leheb ve 
karısının, Allah’ın (c.c.) gazabına uğradığı 
belirtilir. Onlara mallarının, mülklerinin 
hiçbir fayda vermediği ifade edilir. Onların, 
ahirette büyük bir azaba uğrayacağı haber 
verilir.

Bu olay aşağıdaki surelerden hangisiyle 
ilgilidir?
A) Fâtiha Suresi
B) Fil Suresi 
C) Tebbet Suresi
D) İhlâs Suresi

12. İçkinin akıl, ruh ve beden sağlığına zarar 
verdiği, aile ve toplumda derin yaralar açtığı 
herkes tarafından kabul edilmektedir. Buna 
rağmen zayıf, bilgisiz ve kötülüğe meyilli 
olan bazı insanlar, onu derdini paylaştığı 
iyi bir arkadaş olarak görürler. Oysaki din, 
içkinin haram ve günah olduğunu bildirerek 
insana yardımcı olmakta ve onu koruyup 
kollamaktadır. Dindar toplum ve kesimlerde 
içki tüketiminin az, dinî duyarlılığı zayıf 
kesimlerde ise çok yüksek olması İslam’ın 
önleyici ve koruyucu gücünü gösterir. O 
hâlde toplumda huzur ve güven ortamının 
oluşması için İslam’ın insan ve toplum 
hayatına ilişkin ilkelerinden yararlanmak 
büyük önem taşımaktadır.

Metinde bağımlılıklardan korunmada;
I.  iyi insanlarla arkadaş olunması, 
II. dinî değerlere uygun yaşamanın önemi, 
III. kötü alışkanlıkların zararlarının iyi bilinmesi
yollarından hangilerine değinilmektedir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III

13. I. “Rabbim! Karım kısır ben de ihtiyarlığın son 
sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum 
olabilir?” (Meryem suresi, 8. ayet.)
II. “…Henüz çocuk iken ona (ilim ve) hikmet 
verdik. Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve 
temizlik de verdik. O, çok sakınan bir kimse 
idi.” (Meryem suresi, 12-13. ayetler.)
III. “O, ana-babasına çok iyi davranırdı; o, 
isyankâr bir zorba değildi.” (Meryem suresi, 
14. ayet.)
Ayetlerde belirtilen özellikler aşağıdaki 
hangi baba-oğul peygambere aittir?
A) Hz. Davud- Hz. Süleyman
B) Hz. Zekeriya - Hz. Yahya 
C) Hz. Yakub - Hz. Yusuf
D) Hz. İbrahim - Hz. İsmail 
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16. Zararlı alışkanlıklardan olan sigara ve alkollü 
içkilerin yanı sıra kumarın da kul hakkıyla 
yakından ilişkisi vardır. Ayrıca meşru yoldan 
helal kazanç yerine, kumarla risksiz ve alın 
teri olmadan para kazanma yollarının rağbet 
görmesi toplumlar için yıkım olur. İslam 
dini şansa ve tesadüfe değil, emek ve alın 
terine dayalı helal kazancı önemsediği gibi 
toplumda sosyal adaletin gerçekleşmesi 
için de birçok önlem almıştır. Böylece İslam 
dini her dönemde farklı isimler alabilen 
kumarı yasaklamış, kumara yol açabilecek 
davranışları da bu yasağa dâhil etmiştir.    

Metne göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
A) İslam dini helal yoldan çalışarak 

kazanmaya önem verir.
B) Kumar sadece bireysel değil toplumsal 

olarak da zarar verir.
C) Kumar oyunları her dönemde aynı şekil-

de isimlendirilmiştir. 
D) İslam, helal olan şeylerin kumara alet 

edilmesini uygun görmez.

15. 6. sınıfa giden Timur, bilgisayar oyunlarını 
çok sevmektedir. Arkadaşları arasında da 
en çok tercih edilen oyunu oynamanın yanı 
sıra internet ortamında oyun videolarını 
izlemekte ve sosyal medyada bu oyun 
için açılan sayfalarda vakit geçirmektedir. 
Sosyal medya gruplarından birinin üyeleri, 
cumartesi günleri bir araya gelerek oyun 
üzerine birbirlerine yardımcı olmaktadır. 
Bu oyunu daha iyi oynayabilmek için Timur 
da bu toplantılara katılmaya başlamıştır. 
Grup üyelerinden bazıları bağımlılık yapan 
maddeler kullanmaktadır. Bu grupta tanıştığı 
bir arkadaşı da Timur’a kullandığı maddeden 
vermiş ve “Al hadi dene. Korkma biz de 
kullanıyoruz. Hem bir kereden bir şey 
olmaz.” demiştir. O da “Bir defa denemekle 
bir şey olmaz, zararını görürsem bir daha 
kullanmam, az miktarda kullanırım böylece 
bende bağımlılık yapmaz.” diye düşünerek 
maddeyi kullanmaya başlamıştır. İlerleyen 
zamanda Timur’un okul başarısının düşmesi 
ve arkadaşlarıyla iletişiminin zayıflaması 
öğretmenlerinin dikkatini çekmiştir. Bu 
öğrenciyle görüşme yapan okul rehber 
öğretmeni, onun madde bağımlısı hâline 
geldiğini tespit etmiştir.
Metne göre Timur’un bağımlı olmasında 
aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili 
olmamıştır?  
A) Kötü arkadaş çevresi 
B) Sosyal medya kullanımı
C) “Ben bağımlı olmam.” anlayışı
D) “Bir kez denemekten zarar gelmez.” 

düşüncesi

1- C

2- A

3- D

4- C

5- A

6- B

7- B

8- A

9- D

10- B

11- A

12- D

13- B

14- C

15- B

16- C

Cevap Anahtarı
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Aile huzurunu bozar.

Bağımlılığa yol açar.

Akıl yetisini kullanmayı 
engeller.

Kişiyi maddi zarara uğratır.

İradeyi zayıflatır.

Güven ve huzur ortamını bozar.

Sosyal ilişkileri zedeler.

Trafik kazalarına neden 
olur.

Devlet ekonomisine zarar 
verir.

Kişinin güvenilirliğini 
zedeler.

Ruh ve beden sağlığını 
bozar.

Suç oranlarını arttırır.

x

x

x

x

x

x

1. MEKRUH
4. ZEKERİYA
9. HELAL
10. BAĞIMLILIK
11. KUDÜS
13. ÖZENTİ
14. MERYEM

Soldan Sağa

Yukarıdan Aşağıya
2. KULHAKKI
3. HARAM
5. EBULEHEB
6. AMATEM
7. AKIL
8. HELALKAZANÇ
12. ÜMMÜCEMİL
15. MESED
20. MEKKİ

16. KUMAR
17. YEŞİLAY
18. TEBBET
19. ÇEMATEM
21. ALKOL
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Zararlı 
Alışkanlıklardan 
Korunma Yolları

Güzel ahlaklı insanlarla 
arkadaş olmaya dikkat 

edilmelidir.

Kişi dini ve 
ahlaki açıdan 

kendini 
geliştirmelidir

Faydalı 
etkinliklere 

katılım 
sağlanmalıdır.

Zararlı alışkanlıkların 
yaygın olduğu çevrelerden 

uzak durulmalıdır.

İstenmeyen bir teklifle 
karşılaşıldığında, karşıdaki 
kim olursa olsun açık bir 

şekilde“Hayır!” denilmelidir.

Mâ ağnâ anhu mâluhu ve mâ keseb.

Vemraetuhû hammâletel hatab.

Seyaslâ nâran zâte leheb.

Fî cîdihâ hablun min mesed.

Tebbet yedâ ebî lehebin vetebb.

2

4

3

5

1

1. Tebbet yedâ ebî lehebin vetebb.
2. Mâ ağnâ anhu mâluhu ve mâ 

keseb.

3. Seyaslâ nâran zâte leheb.

4. Vemraetuhû hammâletel hatab.
5. Fî cîdihâ hablun min mesed.

Hz. Yahya, Kudüs’te doğmuş ve büyümüştür.

Hz. Yahya ile İsa Peygamber aynı dönemde doğmuştur.

Hz. Musa’nın annesi Meryem ile Hz. Yahya’nın annesi kız kardeştir.

Hz. Yahya, küçük yaşlardan itibaren babası ile beraber Kudüs’teki kutsal mabede, 
yani Mescid-i  Haram’a giderdi. 

Hz. Zekeriya’nın vefatından sonra tebliğ vazifesi Hz. Yahya ile devam etti.

Hz. Yahya, kendisinden önce gelen peygamberleri tasdik ettiği gibi kendisinden 
sonra gelecek olan Hz. Yusuf ’un peygamberliğini de tasdik etmişti.

D

D

Y

Y

D

Y
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