
1) Temizliğe dikkat etmemizin en önemli sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) İnsanlar bizi sevsin diye 
b) Çok temiz desinler diye 
c) Ayıplanmamak için 
d) Sağlığımız için 
 
 
 
2) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Allah temiz insanları sever. 
b) Temiz olan her yerde ibadet edebiliriz. 
c) Temiz olursak ibadet etmemize gerek yoktur. 
d) Kötü davranı lardan kaçınmak temizliktir. 
 
 
 
3) “………. temiz olanları sever” ayeti ile “Temizlik 
.................yarısıdır.” hadisinde boş yere sırasıyla hangi 
sözcükler gelmelidir? 
a) Hz. Muhammed - İslam’ın  
b) Allah – Sağlığın 
c) Öğretmen-Mutluluğun  
d) Allah-İmanın 
 
 
4) Aşağıdakilerden hangisi temiz olmanın sonuçlarından biri 
değildir? 
a) İnsanlar tarafından dışlanırız 
b) Sağlıklı bir yaşam süreriz 
c) Allah’ın sevgisini kazanmış oluruz. 
d) İnsanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurabiliriz 
 
 
 
Derimizde biriken kirler, derimizin hava almasını engeller. 
Kirlenen tırnakların arasındaki mikroplar sağlığımız için 
tehlikedir. 
Bakımsız ve kirli tutulan saçlarda çeşitli mikroplar ürer. 
5) Yukarıdaki sağlık sorunlarının önüne geçmek için 
aşağıdakilerin hangisinin özenle yapılması büyük önem 
taşır? 
a) Çevremizin temizliği  
b) Bedenimizin temizliği 
c) Elbiselerimizin temizliği  
d) Okulumuzun temizliği 
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6) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Temizlik imandandır 
B) Allah temiz olanları sever 
C) Elbiselerin temiz değil, yeni olmalıdır 
D) Abdest alarak temizlik yapmış oluruz 
 
 
 
 
7) Aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisi diğerlerinden 
farklıdır? 
A) Elleri yıkamak  
B) Çevreyi temiz tutmak 
C) Elbise temizliği  
D) Doğru sözlü olmak 
 
 
 
 
8) Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç-kalp) temizliktir? 
a) Dişlerimizi fırçalamak 
b) Sözünde durmak, dürüst ve güvenilir olmak 
c) Elbisemizi temiz tutmak 
d) Sokağımızı temiz tutmak 
 
 
 
 
Ahmet öğretmeninin sorusu üzerine parmak kaldırmı ve söz 
almıştır. Soruyu cevapladığı sırada 
arkada larından Emre de oturduğu yerden soruya cevap 
vermeye ba lamı tır. Ahmet’in sözünü kesmiştir.  
Bu nedenle öğretmen Emre’ye kızmı ve onu uyarmak 
zorunda kalmıştır. Çünkü 
……………………………… 
9) Parçayı hangi cümle ile tamamlayabiliriz? 
A) Emre cevabı biliyordu 
B) Emre’yi sevmiyordu 
C) Emre hızlı konu uyordu. 
D) Emre Ahmet’e saygısızlık yapmıştı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Her ne olursa olsun doğruluktan ayrılmamak,  
yalan ve hileden uzak durmak, bütün insanların iyiliğini 
istemek,  
herkesle iyi geçinmeye çalışmak, yoksula ve muhtaçlara 
yardımcı olmak,  
hiç kimseyi incitmemek ve Yüce Allah’a iyi bir kul olmakla 
gerçekle ir. 
10) Metinde aşağıdakilerden hangisinden 
bahsedilmektedir? 
a) İç temizlik  
b) Dış temizlik 
c) Maddi temizlik  
d) Beden temizliği 
 
 
 
 
11) Aşağıdakilerden hangisi günde üç defa yapılması 
gereken temizliktir? 
A-) Banyo yapmak  
B-) Dişleri fırçalamak  
C-) Saçları yıkamak  
D-) Tırnakları kesmek 
 
 
 
 
“İnsanlara zarar veren ta ları veya ağaçları yoldan kaldırmak 
imanın gereklerindendir.” 
12) Yukarıda verilen hadis, hangi temizlik çe idinin önemine 
dikkat çekmektedir? 
a) Kalp temizliği  
b) Elbise temizliği 
c) Beden temizliği  
d) Çevre temizliği 
 
 
 
 
13) Aşağıdakilerden hangisi güzel davranı lardan değildir? 
a) Sözünde durmak  
b) Dürüst olmak 
c) Yasalara uymak  
d) Kibirlenmek 
 
 
 
 
 
 
 



‘‘ İnsanların bizzat kendi işledikleri (kötülükler) yüzünden 
karada ve denizde düzen bozuldu…’’ ( Rum suresi, 41. ayet) 
14) Yukarıdaki ayette Yüce Allah, hangi temizlik çeşidine 
dikkatimizi çekmektedir? 
a) İç Temizlik  
b) Beden Temizliği 
c) Çevre Temizliği  
d) Maddi Temizlik 
 
 
 
 
15) Daha temiz bir dünyada yaşamak için 
aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğru olmaz? 
A) Park ve bahçelerde ağaç ve bitkilere zarar vermemeliyiz. 
B) Sadece evimizi temiz tutmalı, diğer yerlerin temizliğini 
devlete bırakmalıyız. 
C) Akarsu, göl ve denizlerimizi kirletmemeliyiz. 
D) Çöpleri çöp kutusuna atmalı ve yerleri kirletmemeliyiz. 
 
 
 
 
 
16) “Aslan yatağından bellidir.” Atasözü ile aşağıdakilerden 
hangisinin önemi belirtilmiştir? 
a) Aslanın en güçlü hayvan olduğu. 
b) Aslanın yatağını ba kasıyla payla madığını 
c) Bulunduğumuz yeri temiz tutmanın önemi 
d) Lüks yerlerde ya amanın önemi. 
 
 
 
 
 
‘‘ Yalancının evi yanmı kimse inanmamı ’’ 
‘‘Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.’’ 
17) Yukarıdaki sözlerle aşağıdaki hangi kavram arasında ilişki 
kurulabilir? 
a) Dürüstlük  
b) Hoşgörü 
c) Merhamet  
d) Cömertlik 
 
 
 
 
 
 
 
 



18) Aşağıdakilerden hangisi “doğru insanın” özelliklerinden 
biri değildir? 
A) Başkalarının eşyalarını izinsiz almak. 
B) Hile yapmamak 
C) Arkadaşlarının sırlarını başkalarına anlatmamak. 
D) Yalan söylememek 
 
 
 
 
 
19) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi bir hata 
işledikten sonra yapılmaması gereken bir davranıştır? 
a) Pişmanlık duymak 
b) Hatayı tekrarlamak 
c) Allah’tan af dilemek 
d) Bir daha yapmamaya karar vermek 
 
 
 
 
 
20) aşağıdakilerden hangisi fatiha suresiyle ilgili yanlış bir 
bilgidir? 
a) Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir. 
b) Namazların her rekâtında okunur. 
c) Sadece ölülerin arkasından okunur. 
d) Güzel bir dua örneğidir. 


