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6.3.3. Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları  

“Sen kendini faydalı şeylerle meşgul 
etmezsen faydasız şeyler seni 

meşgul eder.” 

Yukarıdaki sözden anlatılmak istene 
düşünce nedir? 



Kötü arkadaşlardan 
uzak durmak. 

KÖTÜ 
ALIŞKANLIKLARDAN 

KORUNMANIN 
YOLLARI 

Aileler, çocuklarına  
küçük yaştan 

itibaren eğitim 
vermeliler . 

Kötü alışkanlıkların 
olduğu yerlerden uzak 

durmalıyız. 

Toplumu kötü 
alışkanlıkların 

zararları hakkında 
bilgilendirmek.   



    Kötü alışkanlıklardan uzak 
durmak için zamanımızı faydalı 

işlerle değerlendirmeliyiz. 

İbadet ile 

Çalışma ile 

Spor ile 

Peki zamanımızı nasıl 
değerlendirelim 



Kötü alışkanlıklardan korunmak için 
birey; arkadaşlarını dikkatli seçmeli, 

kendisine güzel ahlaklı insanları örnek 
almalı, kötü  alışkanlıklar ve davranışlar 

konusunda bilinçli olmalı, boş 
zamanlarında kitap okuyup spor 
yapmalıdır. Kötü alışkanlıklardan 
korunmanda Aile; çocuklarını iyi 

eğitmeli, davranışlarıyla iyi örnek olmalı, 
çocuklarını sevmeli dışlamamalı, 
çocuklarının arkadaşlarına dikkat 

etmelidir. Devlet  ise çıkardığı kanunlarla 
caydırıcı önlemler almalı, çocukların boş 

vakitlerini geçirecekleri spor alanları 
yapmalı, çocuklara kitap okumayı 
özendirmeli, çocukları ve gençleri 

eğitmelidir. 

Cümleler D Y 

1. Kötü alışkanlıklardan korunmak için 
arkadaşlarımıza dikkat etmemiz gerekir 

D Y 

2.  Kötü alışkanlıklardan korunmada 
aileye de pek çok görev düşmektedir. 

D Y 

3.  Aile çocuklarını kötü alışkanlıklardan 
korumak için onlara sahip çıkmalı onları 
iyi eğitmelidir. 

D Y 

4.  Kötü alışkanlıklardan korunmada 
kanunların bir etkisi yoktur. 

D Y 

5.  Kötü alışkanlıklarımızda korunmak için 
boş vakitlerimizi faydalı işlerle 
değerlendirmemiz gerekir.  

D Y 

6.   Kötü alışkanlıklar uzak durmak için seçtiğimiz 
arkadaşlara dikkat etmemiz gerekir.  D Y 

PARÇAYA GÖRE DOĞRU MU YANLIŞ MI 



kötü alışkanlıklardan korunmada  

Kişinin 
kendisine düşen 

görevler 

aileye düşen 
görevler 

Topluma düşen 
görevler 

Devlete düşen 
görevler 

Yukarıdaki numaralı boş kutuları uygun bir şekilde dolduralım 

1 2 3 4 



Kötü Alışkanlıklar Korunmada bireye düşen görevleri işaretleyelim 

Kötü alışkanlıkları olan arkadaşlardan uzak durulmalı. 

Boş vakitlerimizi sportif ve kültürel etkinliklerle değerlendirelim. 

Eğitim kurumlarına yakın yerlerde alkol, sigara gibi ürünler satılmamalı. 

Çocukların yanlışlarını güzel bir dille uyarmalı. 

Belli bir yaşın altında (18) sigara ve alkol satışını yasaklamalı. 



Arkadaşlarımızı iyi seçelim 

Güzel ahlaklı kişilerle arkadaş 
olmayı tercih etmeliyiz. Çünkü 

birçok kötü alışkanlık ve davranış, 
yanlış seçilmiş arkadaşlar etkisiyle 

başlar. Söz ve davranışlarında 
dürüst olan kişiler, arkadaş olarak 

seçilmelidir. 



  “Onlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği 
emrederler, kötülükten alıkoyarlar. Hayır işlerinde 
birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi 
insanlardandır.”  

      ÂL-İ İMRAN SURESİ, 114. AYETİ 

  

“...İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve 
düşmanlık konusunda yardımlaşmayın...” 

                   MAİDE SURESİ, 2. AYETİ 

 

Ayetler arkadaşlıkla ilgili verilmek istenilen 
mesajlar nelerdir? 



Bir vakıf kuralım 

Gençleri kötü alışkanlıklardan 
korumak için bir vakıf kuralım 

Vakıfınızın bir isim ve logosu olsun 

Vakıfınızın gençleri kötü alışkanlıklardan 
korumak için yapacağı bir projesi olsun 

1 

2 



Kötü alışkanlıklardan uzak durmak için bireye birçok görev ve 
sorumluluklar düşmektedir. 

1. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklardan korunmada bireye 
düşen görevlerden bir değildir. 

A) İşlerinde artakalan zamanın faydalı işler ile doldurması. 

B) Kötü alışkanlıkların olduğu mekanlardan uzak durması. 

C) Kötü alışkanlıkların zararlarının farkında olması. 

Ana Sayfa 

D) Aile içi iletişime önem vermesi.   

Değerlendirme 



• I. Arkadaş̧ çevresi 

• II. Aile içi iletişim 

• III. Kişisel özellikler 

• IV. Kanunlar 

2. Yukarıdakilerden hangileri kötü alışkanlıklardan korunmada etkilidir? 

B) II, III, 

C) II, IV 

D) III,I, IV 

Ana Sayfa 

A) I, II, IV 
  



Değerlendirme 

• İşlerimizden artakalan zamanımızı sportif veya sanatsal bir 
faaliyetle uğraşarak değerlendirmemiz, bizi kötü alışkanlıklardan 
uzaklaştırır. 

3. Doğru-Yanlış 

Yanlış Y 

Doğru D 

Ana Sayfa 



• Kötü alışkanlıklardan korunmada birey ve toplumun yanı sıra, devletin bazı 
görevleri vardır.  

4. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklardan korunmada devlete 
düşen görevlerden bir değildir. 

B) Toplu kullanıma açık veya kapalı alanlarda sigara yasağı uygulanır. 

C) alkol bağımlılığı gibi rahatsızlıkların tedavisi için gerekli sağlık birimleri oluşturulması 

D) Belli bir yaşın altında (18) sigara ve alkol satışını yasaklaması 

Ana Sayfa 

A)Gençleri spora yönlendirilmesi. 
  

Değerlendirme 



Değerlendirme 

5. Zararlı alışkanlıklardan korunmak mümkün değildir. 

Doğru-Yanlış 

Doğru D 

Yanlış Y 

Ana Sayfa 


