
6. Sınıf 3. Ünite: ZARARLI ALIŞKANLIKLAR 

ÜNİTE KONULARI 
6.3.1. Bazı Zararlı Alışkanlıklar  

6. 3. 2. Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri  

6.3.3. Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları  

6.3.4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yahya (a. S.) 

Ünitemizi Değerlendirelim 

6.3.5. Bir Sure Tanıyorum: Tebbet Suresi ve Anlamı 



6. 3. 2. Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri  

“İyilerle dost olmayan 
kötülere komşu olur.” 

Mevlana  

Kazanım:   6.3.1.İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 

Mevlana’nın bu sözünde verilmek 
istenilen mesaj nedir? 



Verilen cümlelerin 
başlığı ne olabilir? 

Verilen cümlelerin 
ana konusu nedir? 

“Üzüm üzüme baka baka kararır.” 

“Kır atın yanında duran ya huyundan ya da suyundan alır.” 

“İyilerle dost olmayan kötülere komşu olur.” 
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Parçaya göre kötü 
alışkanlıkların bir nedeni nedir? 
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Hayata dair ilk izlenimlerimizi ve tecrübelerimizi ailemizden ediniriz. 
İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ilk olarak ailemizde öğreniriz. Bu 
nedenle aile bireylerimiz bizim için en önemli örneklerdir. Güzel 
ahlaklı olmayı, görgü kurallarına uymayı, temiz ve düzenli olmayı 
ailemizden öğreniriz. Kötü alışkanlıklardan uzak durma bilincini de 
aile ortamında kazanırız. Bu alışkanlıkların zararlarını gözlemleyerek, 
irademizle kendimizi bunlardan koruyabiliriz. 

Parçaya göre 
hangisi 

Doğru - Yanlış 
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KÖTÜ 

ALIŞKANLIKLAR 
 

Etkisiyle başlar. 

Boş kutuları uygun bir 
şekilde doldurunuz 



 
KÖTÜ 

ALIŞKANLIKLAR 
 

Aile  ortamının 

Arkadaş 
çevresinin 

Bilgisizliğin 

Kitle iletişim 
araçlarının 

Özenti ve taklidin 

Kişilik 
özelliklerinin 

Etkisiyle başlar. 



Kötü arkadaş çevresi 

Bilgisizlik  

Yaşanan sıkıntılar 

Merak ve heves 

Özenti ve taklit 

Aile ortamı  

İletişim araçlarının 
etkisi  

Sosyal sıkıntılar 

KÖTÜ 
ALIŞKANLIKLARA 

BAŞLAMA 
NEDENLERİ 



“Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine 
dikkat etsin.” 

 
Hadis, HZ. MUHAMMED (SAV) 

 
“Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.” 



Gazete, dergi, televizyon ve İnternet gibi kitle iletişim araçlarındaki 
birtakım görüntü, yazı ve reklamlar insanları kötü alışkanlıklara 
özendirebilir.  

KİTEL İLETİŞİM ARAÇLARININ 

ETKİSİ 
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Arkadaş hatırına veya kendini kanıtlama  adına “bir defadan ne çıkar?” 
Düşüncesi zamanla kötü alışkanlıkların başlamasın yol açmaktadır. 

ÖZENTİ VE MARAK 

BİR SEFERDEN BİR ŞEY 
OLMAZ DÜŞÜNCESİ  



Resimde verilmek 

istenilen mesajı bir 
slogan ile söylemleyim 



YORUMLAYALIM 



Teknoloji bağımlılığı nedir? 

Resimlerde verilmek istenilen mesajlar nelerdir? 



Teknoloji bağımlılığı 

Çağımızın bağımlılık geliştiren kötü 
alışkanlıklarından bir diğeri de 

“teknoloji bağımlılığı”dır. Bu 
bağımlılık türü cep telefonu, 
televizyon ve bilgisayar gibi 

teknolojik ürünlerin hayatımızda 
vazgeçilmez bir yer edinmesi, 

gereğinden fazla ve kötü amaçlı 
kullanılmasını içerir. 



Videoya göre doğru olanları işaretleyelim  
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Doğru cevabı işaretleyelim 


