
KONU TESTİ

1) Peygamberimiz (sav)’in “Temizlik imandandır” sözü 

bize neyi öğütler? 

A) Her gün banyo yapmamız gerektiğini 

B) Müslüman’ın temiz olması gerektiğini 

C) Temiz insanların sağlıklı olacağını 

D) Her fırsatta abdest almamız gerektiğini 

2) Temizlik bilinci olan bir insan, aşağıdaki görüşlerden 

hangisini kabul edemez? 

A) Kötü davranışlardan kaçınmak temizliktir. 

B) Çevremizi kirletmemek dinimizin emirlerinden biridir. 

C) Çevre temizliği, belediyeyi ilgilendiren bir konudur; 

şahısları ilgilendirmez. 

D) Salgın hastalıklardan korunmak için elleri sıkça 

yıkamak gerekir. 

3) İslam dini, temizliğe çok büyük önem vermektedir. Bu 

nedenle bazı ibadetleri yerine getirmek için temiz 

olmamız gerekmektedir. 

 

Bu ibadetlerin en başta geleni hangisidir? 

A) Oruç                                      B) Namaz 

C) Kurban                                  D) Zekât 

4) Hangi davranış, Allah’ın sevgisini kazanmak isteyen 

bir kişinin yapmayacağı bir davranıştır? 

 

A) İnsanlara kaba ve kötü davranmak 

B) Yemeklerden önce ve sonra ellerini yıkamak 

C) Evini, okulunu temiz tutmak 

D) Kalbinde güzel ve temiz duygular taşımak 

5) Aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisi maddi bir 

temizliktir? 

A) Arkadaşlarımıza yardım etmek 

B) Saygılı olmak 

C) Dürüst olmak 

D) Dişlerimizi fırçalamak 

6) Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, 

başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir 

temizliktir? 

 

A) Elbise temizliğin                 B) Çevre temizliği 

C) Manevi temizlik                  D) Beden temizliği 

7) Peygamberimiz: “Allah temizdir, temiz olanları 

sever.” buyurmuştur. Buna göre Allah’ın sevdiği 

kimseler kimlerdir? 

 

A) Herkesin korktuğu güçlü insanlar 

B) Maddi ve manevi temizlik kurallarına dikkat edenler 

C) Kötü söz söyleyenler 

D) Yalan söz söyleyenler 

8) Aşağıdakilerden hangisi temiz insana yakışan bir 

davranıştır? 

A) Yalan söylemek        B) Hile yapmak 

C) Aldatmak                   D) Her zaman doğruyu söylemek 

9) 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 

 10) 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. 

11) Aşağıdakilerden hangisi hem ibadettir, hem de 

temiz olmamızı sağlar? 

A) Abdest                         B) Hac 

C ) Zekât                           D) Oruç 

12) Aşağıdakilerden hangisi namaz abdestiyle 

temizlenen yerlerden değildir? 

A) Ağzımız                        B) Kollarımız 

C) Ayaklarımız                 D) Dizlerimiz 

13)  Aşağıdakilerden 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 

 Temizlik, maddi ve manevi temizlik olarak ikiye ayrılır. 

……….temizlik bedenimizin, giysilerimizin ve çevremizin 

her türlü kirden ve pastan arındırılmasına denir. 

……………temizlik ise kalbimizin, duygularımızın her 

türlü kötü fikir ve düşünceden uzaklaşmasıdır. 

 

14) Yukarıdaki açıklamada yer alan iki boşluğa hangi 

kelimeler gelmelidir? 

A) Manevi-Maddi 

B) Sünnet-Farz 

C) Maddi-Manevi 

D) Farz-Sünnet 
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Temizliğin bir diğer adıdır. Sözlükte “temizlenmek, 

arınmak” anlamına gelir. 

15) Yukarıda tarif edilen kavram hangi seçenekte 

verilmiştir? 

A) Taharet                     B) Hac 

C) Tekbir                        D) Salavat 

I. İslam dini, temizliğe büyük önem vermiştir. Çünkü 

temizlik hem sağlık hem de ibadetler için gereklidir. 

Hastalığa neden olan mikroplar temiz olmayan 

ortamlarda çoğalır. 

II. Mikropların çoğalması insanların sağlığını bozar ve 

böylece hastalıklar yaygınlaşır. İslam dini, toplumun 

sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmasını istediği için insanların 

temiz olmasını ve çevresini de temiz tutmasını ister. 

III. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Temizlik imanın yarısıdır.” 

hadisiyle Allah’a (c.c.) inanan bir kimsenin temiz olması 

gerektiğini vurgulamıştır. 

IV. Hz. Muhammed (s.a.v.) bedenini, elbiselerini ve 

çevresini temiz tutarak Müslümanlara örnek olmuştur. 

16) Yukarıda verilen bilgilerin hangileri doğrudur? 

A) I-II-III                          B) I-II-III-IV 

C) I-III-IV                         D) III-IV 

I. İslam dini her zaman temiz olmamızı emretmiştir. 

II. Dinimiz; beden, elbise ve kalp temizliğine önem 

vermemizi de istemiştir. 

III. Dinimiz, ibadetlerde temizliğe ayrı bir önem vermiştir. 

IV. İslamiyet, temizliği bazı ibadetlerin ön şartı saymıştır. 

V. İslam dini, zekât vermek için abdest alıp temizlenmeyi 

şart koşmuştur. 

17) Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? 

A) I                                B) I-II 

C) III-IV                        D) V 

18) Aşağıda verilen ayet ve hadislerden hangisi manevi  

temizlik ile ilgili değildir? 

A) Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların 

emin olduğu kişidir. 

B) Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz 

söyleyin. Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı 

bağışlar. 

C) Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa 

göstermeyenin ise dini yoktur. 

D) Rüzgârları rahmetinin önünde müjdeleyici olarak 

gönderen de O’dur. Biz, gökyüzünden tertemiz bir su 

indiririz. 

 

I. Yüce dinimizin ilk emirlerinden biri, temizlikle ilgilidir. 

II. Allah’ın (c.c.) Peygamberimizden (s.a.v.) ilk istediği 

şeylerden biri, temizliğe önem vermektir. 

III. Dinimizde Müslüman’ın temiz olması ve temizliğe 

her zaman önem vermesi gerektiği belirtilir. 

IV. İslamiyet, temizliği imanın bir parçası ve gereği olarak 

görür. 

19) Yukarıda verilen bilgilerin kaç tanesi doğrudur? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

CEVAP ANAHTARI 

1) B  7) B  13) C  19) D 

2) C  8) D  14) C 

3) B  9) C  15) A 

4) A  10) B  16) B 

5) D  11) A  17) D 

6) C  12) D  18) D 

 


