Soru 1
Sosyal bir varlık olan insanın çevresi ile iletişiminin iyi olması için akıl sağlığının
yerinde olması gerekmektedir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi akıl sağlına
zarar verecek durumlardandır ?
A Alkol ve sigara kullanmak
B Her yıl tatile gitmek
C Spor yapmak
D İbadetleri düzgün yapmaya çalışmak

Soru 2
Gençleri alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan koruma ilk olarak aşağıda
verilenlerden hangisinin görevidir ?
A Aile
B Arkadaş
C Anne
D Devlet

Soru 3
İnsanların iradesini zayıflatır, doğru karar vermesini engeller ve sorumluluklarını
yerine getirememesine neden olur. Buna göre metinde verilen durumlara sebep olan
madde aşağıda verilenlerden hangisidir ?
A Hırsızlık yapmak
B Alkol kullanmak
C Sigara kullanmak
D Kumar oynamak

Soru 4
Dinimizin kesin olarak yasakladığı kötü alışkanlıklardan biriside kumar oynamaktır.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi kumar oynamanın zararları arasında yer
almaktadır ?
A Akıl sağlığını bozar.
B Para ve zaman kaybına neden olur.
C Bronşite neden olur.
D Sorumluluk duygusunun körelmesine neden olur.

Soru 5
İçki ve uyuşturucu dinimizde kesin olarak yasaklanan durumlar arasında yer
almaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu maddelerin yasaklanmasının nedenleri
arasında yer almamaktadır ?
A Aile ve çevrede kırgınlık, dargınlıklara neden olmaktadır.
B Yılda binlerce trafik kazalarına neden olmaktadır.
C Bu maddeler çok zor şartlarda üretilmektedir.
D Yılda binlerce şiddet olaylarına neden olmaktadır.

Soru 6
1. İnsanlar arasında sevgi ve saygı bağını güçlendirmek.
2. İnsanların kolay yollardan zengin olmaları için kazanç sağlamalarına yardımcı
olmak.
3. İnsanların can, akıl nesil ve din güvenliğini sağlamak.
4. İnsanları iyilik yapmaya yöneltmek.
Yukarıdakilerden hangisi İslamın topluma kazandırmak istediği temel
davranışlardan değildir ?
A1
B2
C3
D4

Soru 7
Zararlı alışkanlıklarda insana zarar veren ve bağımlılığa neden olan bir diğer madde ise
nikotindir. Buna göre nikotin aşağıda verilenlerden hangisine neden olmamaktadır ?
A Egzoz gazına benzer ve insanları zehirler.
B İnsanlarda yüksek derecede bağımlılık yapar.
C Akciğerlere yüksek oranda zarar veren bir maddedir.
D Akıl ve davranışları kontrol etmemizi önleyen bir maddedir.

Soru 8
Allah'ın zamana yemin ettiği sure aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir
?
A Asr
B Maun
C Kureyş
D Fatiha

Soru 9
1.
2.
3.
4.

Nesil
Dil
Akıl
Mal

Yukarıdakilerden hangisi İslam'ın koruma altına aldığı temel gayelerden biri değildir
?
A 1
B 2
C 3
D 4

Soru 10
İnsanın iyiyi ve kötüyü öğrendiği, doğrunun ve yanlışın farkına varmasını sağlayan
yer aşağıdakilerden hangisidir ?
A Çevre
B Okul
C Aile
D Arkadaş

Soru 11
Kötü alışkanlıklardan uzak durmakta bir bireye, ikinci ise devlete görev düşmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi devletin üzerine düşen görevler arasında yer
almaktadır ?
A Çocuklara iyi birer eğitim vermek
B Yayın ve reklamlarda özendirme durumunu azaltmak
C Kötü ortamlardan uzak durmak
D Güzel ahlak örneği olmak

Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisinin etkisi kötü alışkanlıklara başlama konusunda
diğerlerine göre daha azdır ?
A Aile
B Arkadaş çevresi
C Okul
D Yüksek eğitim programında yer almamak

Soru 13
İnsanın iradesini ve akıl sağlığını bozan maddeler ;
I.
II.
III.
IV.

Alkollü içecek tüketmek
Kumar Oynamak
Uyuşturucu kullanmak
Hırsızlık yapmak

gibi kötü davranışlardan hangisi yukarıda verilen açıklamayı desteklemektedir ?
A I ve II
B II ve III
C I ve III
D II ve IV

Soru
14
İslam ölçü ve tartıda hile yapılmasını yasaklamış, doğru ve dürüst alışverişi teşvik
etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hedeflenir ?
A Katı kurallar koymak
B İdareyi ele almak
C Toplumda huzuru sağlamak
D İdareyi ele almak

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın zararlarından değildir ?
A Hırsları önlemesi
B İnsanı hile yapmaya yönlendirmesi
C Aile düzenini bozması
D Haksız kazanç sağlaması
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