
4. SINIF    5.ÜNİTE  
TEMİZLİK      

 
1- Hangisi namaz ibadeti için yapılması gereken temizliktir?  

 
a) abdest almak     
c) namaz temizliği  
b) el yüz yıkamak    
d) Banyo yapmak 
 
 
 
2- Peygamberimiz (sav)’in  ‘Temizlik imandandır’ sözü bize neyi öğütler?  
 
a) Her fırsatta abdest almamız gerektiğini 
b) Müslüman’ın temiz olması gerektiğini 
c) Her gün banyo yapmamız gerektiğini  
d) Temiz insanların sağlıklı olacağını 
 
 
 
3- Dinimize göre aşağıdakilerden hangisi temiz olmamızın nedenlerinden 
biri değildir? 
     
a) Sağlıklı olmak 
b) Toplumda saygı görmek 
c) Su ve sabun kullanmak 
d) Allah’ın ve meleklerin sevdiği bir kul olmak 
 
 
 
4- Temizliği seven bir öğrenci olarak hangisini yapmalıyız? 
 
a) Lavabolarda koşturmak, oyunlar oynamak  
b) Temizlikle ilgili malzemeleri tuvalete atmak 
c) Teneffüste bahçeye çıkmak 
d) Sıraların üzerine çıkmamak 
 
 
 
5- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Temizlik” ile ilgilidir? 
 
a)  Damlaya damlaya göl olur. 
b)  Aslan yattığı yerden belli olur. 
c)  Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. 
d)  Görünen köy kılavuz istemez. 
 
 
 
6- Temiz bir insan aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 
      
a)  Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak 
b)  Haftada bir gün banyo yapmak 
c)  Dişleri fırçalamak 
d)  Gelişigüzel tükürmek 
 
 

 
7- Hangisi hem ibadettir, hem de temiz olmamızı sağlar? 
 
a) Abdest           
b)  Hac                        
c) Zekât             
d)  Oruç 
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8- Aşağıdakilerden hangisi abdest aldıktan sonra dikkat etmemiz ge- 
reken davranışlardan biri değildir? 
      a) Ayaklarımızı güzelce kurulamadan çorapları giymemeliyiz. 
      b) Islak ayaklarla camiye girmemeliyiz. 

      c) Abdest aldıktan hemen sonra namaz kılmalıyız. 
      d) suyu boşa harcamamalıyız. 
 
 
 
9- “Aslan yattığı yerden belli olur” atasözü hangi temizliği anlatıyor? 
 
a)  Beden temizliği                          
b)  Manevi temizlik 
c)  Çevre temizliği                          
d)  Elbise temizliği 
 
 
 
10-Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, başkaları hakkında 
kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir? 
 
a)  Çevre temizliği   
b)  Manevi temizlik 
c)  Elbise temizliği                           
d)  Beden temizliği 
 
 
 
11- Temizlik bilinci olan bir insan, aşağıdaki görüşlerden hangisini kabul 
edemez? 
 
    a) Çevremizi kirletmemek dinimizin emirlerinden biridir.  
    b) Kötü davranışlardan kaçınmak temizliktir. 
    c) Çevre temizliği, sadece belediyeyi ilgilendiren bir konudur 
    d) Salgın hastalıklardan korunmak için elleri sıkça yıkamak gerekir. 
 
 
 
12- Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir yaşam için gerekli önlemlerden 
biri sayılmaz? 
 
   a) Her şeye çok üzülmemek, sıkıntılı anlarda Allah’a sığınmak   
   b) Neşeli oyunlar oynamak, spor yapmak 
   c) Çevre temizliğine duyarlı olmak 
   d) Canı ne çekerse yemek; öğünlere aldırmamak 
 
 
 
13- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha sık yapılması gereken 
bir temizliktir? 
 
a) Banyo yapmak                             
b) Tırnakları kesmek 
c) Saçları yıkamak                            
d) Dişleri fırçalamak 
 
 

 
14-“Temizlik.................yarısıdır.”   
Peygamberimizin bu sözünde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? 
 
a) Kuran’ın           
b) Sağlığın 
c) İmanın             
d) Mutluluğun 
 
 
 
 
 
 
 



15- Hangisini yaparsak "manevi temizlik" yapmış oluruz? 
      a) Dişleri fırçalamak  
      b) Banyo yapmak  
      c) Hata ve günahlardan  tövbe etmek  

      d) Arkadaşlarla iyi geçinmek 
 
 
 
16- Temizlikle ilgili aşağıdaki sözler- den hangisi peygamberimize aittir? 
 
a) Temizlik imanın yarısıdır. 
b) Temizlik sağlıktır. 
c) Aslan yattığı yerden belli olur. 
d) Temiz olmak, medeni olmanın gereğidir. 
 
 
 
17- Sözleri ile davranışları uyumlu olan, verdiği sözü yerine getiren, 
başkalarını aldatmayan kimseye ne denir? 
         
a) Yardımsever         
b) Dürüst  
c) Adaletli                
d) Barışçı 
 
 
 
18- Temizliğe niçin dikkat etmeliyiz? 
     
      a) İnsanlar bizi sevsin diye  
      b) Çok temiz desinler diye   
      c) Ayıplanmamak için  
      d) Sağlığımız için 
 
 
 
19- Aşağıdakilerden hangisi günde iki veya üç defa en az iki dakika 
süreyle yapılması gereken temizliktir? 
 
a)   Banyo yapmak  
b)   Tırnakları kesmek 
c)   Saçları yıkamak  
d)   Dişleri fırçalamak 
 
 
 
20-Ahlaki temizliğe dikkat çeken ayet aşağıdakilerden hangisidir? 
 
     a) “elbiseni temiz tut”                          
     b) “Allah temizdir, temizlenenleri sever”                                                   
     c) “her türlü hareketinizde dürüst davranın”                                              
     d) “yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez” 
 
 
 
21- Namaza hazırlık şartlarından biri de, dinimizin manevi olarak pis 
saydığı durumlardan temizlenmektir. Buna “Hadesten Taharet” denir.  

 
Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir? 
 
    a) Namaz kılacağımız yerin temiz olması 
    b) Vücudumuzun pisliklerden temiz olması 
    c) Elbiselerimizin temiz olması  
    d) Abdestimiz yoksa abdest almamız. 
 
 
 
 
 
 
 
 



22- Hangisi çevre bilinci olan bir insanın yapmayacağı bir davranıştır? 
 
     a) Küçük fidanların gövdesinden tutup etrafında oyun oynamak 
     b) Kâğıt çöpleri ayrı bir yerde biriktirmek                                                                         

     c) Bitmiş pilleri çöp kutusuna atmamak,atık pil kutusuna atmak 
     d) Yarım kalan defterleri atmamak 
 
 
 
23- İslam dini, temizliğe çok büyük önem vermektedir. Bu nedenle bazı 
ibadetleri yerine getirmek için temiz olmamız gerekmektedir.  
      Bu ibadetlerin en başta  geleni hangisidir? 
 
a) Zekât               
b) Namaz                         
c) Kurban            
d) Oruç 
 
 
 
24- Hangisi temiz bir insanın yapmayacağı bir davranıştır? 
 
  a) Saçlarını düzgünce tarar 
  b) Çamaşırlarını değiştirmeyi ihmal etmez 
  c) Canı sıkıldığında parmağını emer 
  d) Tırnağını dişleriyle koparmaz 
 
 
 
25- Temizlik, Allah’ın sevgisini kazanmanın bir yoludur.                        
       
Kur’an-ı Kerim’de: “Şüphesiz ki Allah çokça tövbe edenleri ve güzelce 
temizlenenleri sever” buyurulmuştur (Bakara 222.ayet) 
 
Buna göre hangisini yapmam ba- na Allah’ın sevgisini kazandırmaz? 
 
    a) Hatamı gördüğümde ondan dönerim. 
    b) Tuvalette üzerime pis sula- rın sıçramamasına dikkat ederim 
    c) Haram olan işlerden uzak durmaya çalışırım.  
    d) Ellerim kirlenmesin diye oyun oynamam. 
 
 
 
26- Hangisinin temiz kalplilik kavramıyla ilgisi yoktur? 
 
     a) Düşünce, söz ve davranışlarda doğru olmak 
     b) Dürüst ve güvenilir olmak 
     c) Kalbi sağlıklı olmak 
     d) Kesin bilgiye sahip olmaksızın, kimseyi suçlamamak 
 
 
 
27-  I. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir. 
      II. Kur’an-ı Kerim’in önsözü niteliğindedir. 
      III. Gerçek anlamda övülmeye lâyık tek varlığın Yüce Allah olduğunu 
bildirir.                                 
  

Yukarıda bazı özellikleri bildirilen sure aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Fâtiha suresi      
b) İhlas suresi 
c) Kevser suresi     
d) Subhâneke  
 
 
 
 
 
 
 
 



28- Peygamberimiz: “Allah temizdir, temiz olanları sever.” buyurmuştur. 
Buna göre Allah’ın sevdiği kimseler kimledir? 
 
a) Herkesin korktuğu güçlü insanlar 

b) Maddi ve manevi temizlik kurallarına dikkat edenler 
c) Yalan söz söyleyenler 
d) Kötü söz söyleyenler 
 
 
 
29- Peygamberimizin “Yolları ve gölgelikleri kirletmekten sakının.” hadisi, 
İslam dininin hangi temizliğe önem verdiğini gösterir? 
 
a) Beden temizliğine                            
b) Manevi temizliğe 
c) Çevre temizliğine                          
d) Ağız temizliğine 
 
 
 
30- Aşağıdakilerden hangisi okulda uymamız gereken bir temizlik kuralı 
değildir? 
 
a) Yere çöp atmamak 
b) Sınıfı havalandırmak 
c) Duvarları kirletmemek 
d) Yere çöp atanları uyarmamak    
 
            
 
31- “Allah temizdir, temiz olanları sever” “Temizlik imanın yarısıdır” 
 
Yukarıdaki hadislerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine 
ulaşamayız? 
 
a) Allah’ın bizi sevmesi için temiz olmamız gerekir 
b) Allah’a inanan kişi temiz olmak zorundadır 
c) Kalplerimizi de temiz tutmamız gerekir 
d) Temiz olmadan ibadet edebiliriz 
 
 
 
32-Aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisi maddi bir temizliktir? 
 
a) Arkadaşlarımıza yardım etmek  
b) Dişlerimizi fırçalamak  
c) Saygılı olmak 
d) Dürüst olmak 
 
 
 
33- Aşağıdaki temizlik çeşitlerin- den hangisi maddi bir temizliktir? 
 
     a) Hoşgörülü olmak  
     b) Kalbimizi kötü düşüncelerden temizlemek 
     c) Güler yüzlü olmak 
     d) Tırnaklarımızı kesmek 

 
 
 
34- Hangi davranış, Allah’ın sevgi- sini kazanmak isteyen bir kişinin 
yapmayacağı bir davranıştır? 
 
     a) İnsanlara kaba ve kötü davranmak  
     b) Evini, okulunu temiz tutmak 
     c) Kalbinde güzel ve temiz duygular taşımak 
     d) Yemeklerden önce ve sonra ellerini yıkamak 
 
 
 
 
 



35- Beden temizliği ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangsi yanlıştır? 
 
    a) Namaz kılabilmek için bedenimiz temiz olmalıdır 
    b) Dinimiz, bedenimizi temiz tutmamızı istemiştir  

    c) Beden temizliği yapmanın bir sevabı yoktur     
    d) Bedenimizi temiz tutarsak, Allah’ın hoşnutluğunu kazanırız 
 
 
 
36- Beden temizliği için yapılması gerekenler vardır. Hangisi bunlarla ilgili 
yanlış bir bilgidir? 
 
    a) Saçlarımızı sık sık yıkamalı ve taramalıyız. 
    b) Yataktan kalktığımızda elleri- mizi ve yüzümüzü yıkamalıyız. 
    c) Tuvaletten sonra ellerimizi yıkamalıyız. 
    d) Dişlerimizi haftada sadece bir kez fırçalamalıyız. 
 
 
 
37- Hangisi vücut temizliğine uymayan bir davranıştır? 
 
      a) Dişlerimizi fırçalamak 
      b) Haftada en az bir kere banyo yapmak 
      c) Tırnaklarımızı uzatmak  
      d) Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi yıkamak 
 
 
       
38-   I-Derimizde biriken kirler, derimizin hava almasını engeller. 
       II-  Kirlenen tırnakların arasındaki mikroplar sağlığımız için 
tehlikedir. 
      III-Bakımsız ve kirli tutulan saçlarda çeşitli mikroplar ürer. 
 
Yukarıda verilen sağlık sorunlarının önüne geçmek için aşağıdakilerin 
hangisinin özenle yapılması büyük önem taşır? 
 
a) Bedenimizin temizliği  
b) Okulumuzun temizliği 
c) Elbiselerimizin temizliği 
d) Çevremizin temizliği 
 
 
 
39- Hangisi elbise temizliğine uymayan bir davranıştır? 
 
      a) Okuldan eve gittiğimizde elbiselerimizi düzenli bir şekilde koymak 
      b) Temiz elbiselerimizle çamurlu yerlerde oynamak  
      c) Elbiselerimizin ter kokmamasına özen göstermek 
      d) Çoraplarımızı sık sık değiştirmek 
 
 
 
40- Hangisi temiz olmanın sonuçlarından biri değildir? 
 
a) İnsanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurabiliriz  
b) Sağlıklı bir yaşam süreriz  
c) Allah’ın sevgisini kazanmış oluruz. 

d) İnsanlar tarafından dışlanırız 
 
 
 
41- Aşağıdaki elbise temizliği ile ilgili verilenlerden hangsi yanlıştır? 
 
      a) Nasıl olsa yine kirlenecek ne gerek var temizlenmeye  
      b) Elbisemiz temiz olursa insanlar tarafından saygı görürüz. 
      c) Elbisemizin temiz olması bizi mutlu eder. 
      d) Namaz kılabilmek için elbisemiz temiz olmalıdır 
 
 
 
 
 



42- Temizlikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
      a) Ruh ve beden sağlığımızın olması için temiz olmamız gerekir 
      b) Temiz olmayan kişiler daha sağlıklı yaşarlar.       

      c) Onurlu olmak temiz olmayı gerektirir. 
      d) Dinimiz temiz olmamızı istemiştir 
 
 
 
43- Hangisi ev temizliği ile ilgili değildir? 
 
     a) Yatağımızı ve çalışma masamızı her gün düzeltmek 
     b) Tuvaleti kullandıktan sonra temiz bırakmak 
     c) Kullandığımız eşyaları işimiz bittikten sonra yerine koymak 
     d) Elimin altında olsun diyerek kitapları dağınık bırakmak 
 
 
 
44- Hangisi yanlış bir davranıştır? 
 
     a) Yerlere tükürmemek, tükürenleri kibarca uyarmak 
     b) Tuvaletleri ve lavaboları temiz bir şekilde bırakmak  
     c) Sıra üzerine yazılar yazmak  
     d) Sınıfları düzenli olarak havalandırmak 
 
 
 
45- Hangisi manevi bir temizliktir? 
 
   a) Ayaklarımızı yıkamak 
   b) Güvenilir olmak  
   c) Yerdeki çöpleri alıp çöp kutusuna atmak  
   d) Tuvaletten sonra ellerimizi yıkamak 
 
 
 
46- “İnsanlara zarar veren taşları veya ağaçları yoldan kaldırmak imanın 
gereklerindendir.”  
 
Bu hadis, hangi temizlik çeşidinin önemine dikkat çekmektedir?  
 
a) Çevre temizliği  
b) Elbise temizliği 
c) Beden temizliği 
d) Kalp temizliği 
 
 
 
47- Hangisi maddi bir temizliktir? 
 
a) dilimizi kötü sözden korumak 
b) zihnimizden kötü düşünceleri silmek 
c) kalbimizi kibirden arındırmak 
d) ayakkabılarımızı silip boyamak 
 
 
 

48- Okulumuzun temizliği için yapılması gerekenler vardır.  
 
Aşağıdakilerden hangisi bu kurallara uymayan bir davranıştır? 
 
       a) Duvarlara ayakkabı izi yapmak 
       b) Okuldaki eşyaların temizliğine özen göstermek 
       c) Yerlere çöp atmamak, çöpleri çöp bidonuna atmak 
       d) Haritaları ve tebeşirleri özenle kullanmak 
 
 
 
 
 
 
 



49- Aşağıdakilerden hangisi temiz insana yakışan bir davranıştır? 
 
a) Yalan söylemek  
b) Hile yapmak 

c) Aldatmak 
d) Her zaman doğruyu söylemek 
 
 
 
 
 -Çalışıp helalinden kazanmalıyım 
  -Söz verdiysem sözümde durmalıyım. 
  -Sözümde duramayacaksam asla söz vermemeliyim. 
   
50- Yukarıdaki sözler aşağıdaki- lerden hangisi ile ilgilidir? 
 
a) Maddi temizlik         
b) Dış Temizlik 
c) Manevi temizlik       
d) Beden Temizliği 
 
 
 
 
51- “Temizlik imanın yarısıdır”  
 
Yukarıdaki hadisi şerif ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
 
      a) Müslüman temiz olmalıdır 
      b) İslam dininde temizliğe  çok önem verilmiştir. 
      c) Temizliğe para harcayarak paramızı israf etmiş oluruz.       
      d) Temiz olmak Allah’a inanan herkesin görevidir 
 
 
 
52- Hangisi temiz yani helal kazanç yoludur? 
 
a) hırsızlık yapmak 
b) alın teri dökerek çalışmak  
c) alışverişte hile yapmak 
d) kumar oynamak 
 
 
 
53- İnsanların çoğu, iki nimetin değerini bilmezler. Bunlardan biri 
………………, diğeri …………………. 
 
Yukarıdaki hadisi şerifte boş bıra- kılan yerlere hangisi gelmelidir? 
 
a) Sağlık - Boş Vakit  
b) Zenginlik - Mutluluk 
c) Çocuk - Para 
d) Şöhret - Hayat 
 

 


