
4. SINIF 2. ÜNİTE  

Din ve Temizlik 
( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 

yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 
1. Dinim Temiz Olmamı İstiyor 

 
1-Peygamberimizin „Temizlik imandandır‟ sözü bize neyi öğütler? 
a) Çok ibadet yapmayı b) Müslüman‟ın temiz olmasını 
c) İnsanları sevmeyi d) Erken kalkmayı 

 
2- 

 
 

 
 
 

 
 

Boşluğa ne gelmelidir? 

A-) Okuldandır B-) İmandandır C-) Allahtan‟dı  D-) İslam‟dandır 
 

3- 

 
 
 

 

Hadisinde boş yere sırasıyla hangi sözcükler gelmelidir? 
a) Hz. Muhammed - İslam‟ın b) Allah – Sağlığın 

c) Allah-İmanın d) Öğretmen-Mutluluğun 

 
4-“Temizlik imandır.” Peygamber Efendimiz bu hadisiyle bize ne demek 
istemiştir? 

A) Dinimiz için temizliğin önemi yoktur. 
B) Temiz olmak ya da olmamak kişinin kendi tercihidir. 

C) Allah‟a inanan kişi temiz olmalıdır; çünkü temizlik kişinin iman sahibi 

olduğunun göstergesidir. 
D)Temiz olursak ibadet etmemize gerek yoktur. 

 
5- Aşağıdaki atasözlerimizden hangisi “Temizlik” ile ilgilidir? 
A) Damlaya damlaya göl olur. B) Aslan yattığı yerden belli olur. 
C) Sakla samanı gelir zamanı. D) Görünen köy kılavuz istemez. 

 
6- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz (SAV)‟in 

temizlikle ilgili 
olarak söylediği sözlerden biridir? 

a) Temizlik imanın yarısıdır b) Temiz olanları herkes sever. 

c) Temiz ol, temiz kal. d) Sağlığın başı temizliktir. 

 
7- 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 

 
8- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Allah temiz insanları sever. 

b) Temiz olan her yerde ibadet edebiliriz. 
c) Temiz olursak ibadet etmemize gerek yoktur. 
d) Kötü davranışlardan kaçınmak temizliktir. 

 

9-Temizliğe dikkat etmemizin en önemli sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a) İnsanlar bizi sevsin diye b) Çok temiz desinler diye 

c) Ayıplanmamak için d) Sağlığımız için 
 

10- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Temizlik imandandır 
B) Allah temiz olanları sever 

C) Elbiselerin temiz değil, yeni olmalıdır 

D) Abdest alarak temizlik yapmış oluruz 

 
Temizlik çeşitleri 

11- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a)Yemekten önce ellerimizi yıkamalıyız  b)Elbiselerimizi temiz tutmalıyız 
c)Tırnaklarımızı kesmeliyiz d)Çöplerimizi yere atmalıyız 

 
12- Aşağıdaki sözlerden hangisi yanlıştır? 
A.-) Allah temiz olanları sever. 

B-) Kötü davranışlardan kaçınmak temizliktir. 
C-) Çevremizin temizliği bizi ilgilendirmez. 

D-) Temiz olmayan ortamlarda mikroplar barınır 

13- Temizlikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Ruh ve beden sağlığımızın olması için temiz olmamız gerekir 
B) Dinimiz temiz olmamızı istemiştir 

C) Onurlu olmak temiz olmayı gerektirir. 
D) Temiz olmayan kişiler daha sağlıklı yaşarlar. 

 

14- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? 
a) Elleri yıkamak b) Çevremizi temiz tutmak 
c)Kötü söz ve davranışlardan uzak durmak  d) Yüzü yıkamak 
15- Aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisi maddi (dış) bir temizliktir? 
A) Hoşgörülü olmak B) Dürüst olmak 
C) Güler yüzlü olmak D) Tırnaklarımızı kesmek 

 

16- Aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? 
A) Elleri yıkamak B) Çevreyi temiz tutmak 
C) Elbise temizliği D) Doğru sözlü olmak 

 
17- Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç-kalp) temizliktir? 
a) Dişlerimizi fırçalamak 

b) Sözünde durmak, dürüst ve güvenilir olmak 
c) Elbisemizi temiz tutmak 

d) Sokağımızı temiz tutmak 

 

 
18- Ahmet öğretmeninin sorusu üzerine parmak kaldırmış ve söz 
almıştır. Soruyu cevapladığı sırada arkadaşlarından Emre de oturduğu 

yerden soruya cevap vermeye başlamıştır. Ahmet‟in sözünü kesmiştir. Bu 
nedenle öğretmen Emre‟ye kızmış ve onu uyarmak zorunda kalmıştır. 
Çünkü 
……………………………… 
Parçayı hangi cümle ile tamamlayabiliriz? 
A) Emre cevabı biliyordu 
B) Emre‟yi sevmiyordu 
C) Emre hızlı konuşuyordu. 

D) Emre Ahmet‟e saygısızlık yapmıştı. 

 

 

Metinde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmektedir? 
a) İç temizlik b) Dış temizlik 

c) Maddi temizlik d) Beden temizliği 
 

20- 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 

 
21- Aşağıdakilerden hangisi temizlik çeşitleri hakkında yanlıştır? 
A) Temizlik, maddî ve manevî olmak üzere ikiye ayrılır. 

B) Maddî temizlik; beden, elbise ve çevre temizliğidir. 
C) Manevî temizlik, kalp ve ruh temizliğidir. 

D) Namaz kılmak maddi temizliktir. 

 
22- Aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisi manevi bir temizliktir? 

a) Ayaklarımızı yıkamak b) Tuvaletten sonra ellerimizi yıkamak 

c) Yerdeki çöpleri alıp çöp kutusuna atmak d) Güvenilir olmak 
 

23- Aşağıdakilerden hangisini yaparsak "manevi temizlik" yapmış 
oluruz? 

A) Dişlerimizi fırçalamak B) Banyo yapmak 

C) Yalan söylememek D) Ayakkabı boyamak 

19- 

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 gerçekleşir. 

 
Peygamberimiz bir 
sözüŶde  Teŵizlik 
………………      ŵ        

 

“………. temiz olanları sever” ayeti 
ile “Temizlik .................yarısıdır.” 
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24- Aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisi maddi bir temizliktir? 
a) Arkadaşlarımıza yardım etmek          b) Dürüst olmak 
c) Saygılı olmak d) Dişlerimizi fırçalamak 

 
25- Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, başkaları 
hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir? 
a)Çevre temizliği b)Kalp temizliği 

c)Elbise temizliği d)Beden temizliği 
 

1.1. Bedenimi Temiz Tutarım 
 

26- Aşağıdakilerden hangisi hem ibadettir, hem de temiz olmamızı sağlar? 

a)Abdest b)Hac c)Zekât      d)Oruç 
 

27- Aşağıdakilerden hangisi bedenimizi temiz tutmak için 

yaptığımız davranışlardan değildir? 
A) Elbiselerimizi yıkarız B) Yüzümüzü yıkarız 
C) Dişlerimizi fırçalarız D) Saçlarımızı tararız 

 
28- Beden temizliği için yapılması gerekenler vardır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu kurallara uymayan bir davranıştır? 
a) Dişlerimizi fırçalamak 
b) Haftada en az bir kere banyo yapmak 

c) Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi yıkamak 

d) Tırnaklarımızı uzatmak 
 

29- Beden temizliği ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
A) Namaz kılabilmek için bedenimiz temiz olmalıdır 

B) Dinimiz, bedenimizi temiz tutmamızı istemiştir 
C) Bedenimizi temiz tutarsak, Allah‟ın hoşnutluğunu kazanırız 

D) Beden temizliği yapmanın bir sevabı yoktur 

 
30- Aşağıdakilerden hangisi günde üç defa yapılması gereken 

temizliktir? 

A-) Banyo yapmak B-) Dişleri fırçalamak 

C-) Saçları yıkamak D-) Tırnakları kesmek 
 

31- Aşağıdakilerden hangisi bedenimizin temiz olmasının 
bize kazandıracağı faydalardan biri değildir? 
A) Çevremizdekilerin sevgisini kazanırız. 

B) Kendimize olan güvenimiz artar ve mutlu oluruz. 
C) Mikropların üremesine ve çoğalmasını sağlarız. 

D) Sağlımızı korur ve rahat bir yaşama kavuşuruz. 

 
32- Aşağıdakilerden hangisi beden temizliği ile ilgili değildir? 
A) Dişlerimizi fırçalamak. B) Odamızdaki eşyaları düzenlemek 

C) Sık sık banyo yapmak.         D) Elimizi ve yüzümüzü yıkamak 

 
33- 

 

Peygamberimiz “Eğer Müslümanlara zor 
geleceğini bilmesem her abdest 
alışlarında misvak kullanmalarını (dişlerini 

fırçalamalarını) emrederdim.” demiştir. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Peygamberimizin bu sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 
a) Dişlerimizi fırçalamamıza gerek yoktur. 
b) Abdest alırken diş fırçalamak zorunlu bir iştir. 

c) Peygamberimiz diş temizliğine önem vermiştir 

d) Müslümanlar çevresini temiz tutmalıdır. 
 

 
34- Camilerin içinde veya dışında abdest almak için yapılmış olan 
yerlere Şadırvan denir. Camilerde şadırvan bulunmasıyla aşağıdakilerden 
hangisi arasında ilişki kurulabilir? 
A) Yardımlaşma      B) Temizlik       C) Sevgi D) Helal kazanç 

35- Beden temizliği için yapılması gerekenler vardır. Aşağıdakilerden 
hangisi bunlarla ilgili yanlış bir bilgidir? 
A) Tuvaletten sonra ellerimizi sabunla yıkamalıyız. 

B) Sabah kalktığımızda elimizi ve yüzümüzü yıkamalıyız. 
C) Haftada bir kez dişlerimizi fırçalamalıyız. 

D) Saçlarımızı sık sık yıkamalı ve taramalıyız. 

 
36- 

 

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 

 
37- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Haftada en az bir kere banyo yapmalıyız. 
b) Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız. 

c) Yemekten sonra dişlerimizi fırçalamalıyız. 

d) Çamaşırlarımızı sık sık değiştirmemeliyiz. 
 

38- Dinimizde temizliğe büyük bir önem verilmiştir. Temizlik 
olmadan yapılan hiçbir ibadetin anlamı olmaz. Buna göre aşağıdaki 
çocuklardan hangisinin yaptığı davranış uygun değildir? 

 
Merve: 

 
Mustafa 

 

  
Kübra: 

 

İsmail: 
A) Kübra B) İsmail C) Mustafa D) Merve 

 
1.2. Elbiselerimi Temiz Tutarım 

 
39- Aşağıdakilerden hangisi elbise temizliği hakkında yanlıştır? 
A) Beden temizliği, elbise temizliğine de bağlıdır. 
B) Elbisesi kirli olanların, vücutları da temiz olmaz. 

C) Dinimiz, bedenimizin temizliğine önem vermemektedir. 

D) İbadetlerin bir şartı da elbise temizliğidir. 

 
40- Elbise temizliği için yapılması gerekenler vardır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu kurallara uymayan bir davranıştır? 
A) Okuldan eve geldiğimizde elbiselerimizi düzenli bir şekilde yerine 

koymak 
B) Çoraplarımızı sık sık değiştirmek 

C) Elbiselerimizin ter kokmamasına özen göstermek 

D) Temiz elbiselerimizle çamurlu yerlerde oynamak 

 
41- Elbise temizliğinin önemi hakkında aşağıda verilen bilgilerden 

hangisi 
yanlıştır? 
A) Namaz kılabilmek için elbisemiz temiz olmalıdır 

B) Elbisemiz temiz olursa insanlar tarafından saygı görürüz. 
C) Elbisemizin temiz olması bizi mutlu eder. 

D) Elbise temizliğinin bize sağladığı bir yarar yoktur. 

 

Yemekten önce ve sonra ellerimi yıkarım. 

Haftada en az bir kere banyo yaparım. 

 

Su İçtiğim pet şişeyi yere atarım. 

 

Tuvaletten sonra ellerimi su ve sabunla yıkarım. 

Derimizde biriken kirler, derimizin 

hava almasını engeller. 

Kirlenen tırnakların arasındaki 

mikroplar sağlığımız için tehlikedir. 
Bakımsız ve kirli tutulan saçlarda 

çeşitli mikroplar ürer. 
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42- Aşağıdakilerden hangisi elbise temizliğinde dikkat edilmesi 

gereken davranışlardan biridir? 
A) Kirli yerlere oturmalı ve okul kıyafetimizle dolaşmalıyız. 
B) Çamaşırlarımızı sık sık değiştirmeli ve yıkamalıyız. 

C) Kıyafetlerimizin yeni ve pahalı olmasına dikkat etmeliyiz. 

D) Elbiselerimizi dağınık bir halde bırakmalıyız. 
 

43- Aşağıdakilerden hangisi elbiselerimizi temiz tutmak için 
yaptığımız davranışlardandır? 
A) Yüzümüzü yıkarız. B) Çoraplarımızı sık sık değiştiririz. 

C) Dişlerimizi fırçalarız  . D) Saçlarımızı tararız. 

 
1.3. Çevremi Temiz Tutar ve Korurum 

 
44- Aşağıda verilenlerden hangisi doğru olmayan bir davranıştır? 
A) Yerlere tükürmemek, tükürenleri kibarca uyarmak 
B) Tuvaletleri ve lavaboları temiz bir şekilde bırakmak 

C) Sınıfları düzenli olarak havalandırmak 

D) Sıraların üzerine yazılar yazmak 

 
45-“Aslan yattığı yerden belli olur” atasözü hangi temizliği anlatıyor? 
a)Beden temizliği b)Manevi temizlik 
c)Çevre temizliği d)Elbise temizliği 

 

 
 

46-Öğretmenin verdiği slogan bulma ödevi için Anıl yukarıdaki sloganı 
yazmıştır. Acaba öğretmen hangi konu ile ilgili ödev vermiştir. 

A- Kalp Temizliği 

B- Beden Temizliği 
C- Çevre temizliği 
D- Elbise Temizliği 

 
47- Aşağıdakilerden hangisini yaparsak çevremize zarar vermiş 
oluruz? 
a- Yerlere çöp atmazsak b) Hayvanları korursak 

c- Okulumuzu temiz tutarsak d) Ağaçların dallarını kırarsak 
 

48- Okulumuzun temizliği için yapılması gerekenler vardır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu kurallara uymayan bir davranıştır? 
A) Haritaları ve tebeşirleri özenle kullanmak 

B) Okuldaki eşyaların temizliğine özen göstermek 
C) Yerlere çöp atmamak, çöpleri çöp bidonuna atmak 
D) Sıraların üzerine ayakkabılarımızla çıkmak 

 
49- Evimizin temizliği için yapılması gerekenler vardır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu kurallara uymayan bir davranıştır? 
A) Yatağımızı ve çalışma masamızı her gün düzeltmek 

B) Tuvaleti kullandıktan sonra temiz bırakmak 
C) Kullandığımız eşyaları işimiz bittikten sonra yerine koymak 

D) Kitap ve defterlerimizi dağınık bırakmak 

 
50- Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik 
yapılan çalışmalardan birisidir? 
a) Ağaç dikmek 
b) Doğada gezmek, dolaşmak 
c) Denize girmek 

d) Piknik yerleri belirlemek 
 
 

51- 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Yukarıdaki kaç numaralı kelime diğerlerinden farklı bir konuya örnektir? 
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 

 
 

 
52-Merve: Lavaboları, koridorları kirletmemeliyiz. 
Mustafa: Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız. 
İsmail: Sınıflarımızı havalandırmalıyız. 
Kübra: Oyunlarımızı sınıf içinde oynamalıyız. 
Yukarıda bazı öğrencilerin temizlikle ilgili görüşlerine yer verilmiştir. Hangi 

öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez? 
A) Kübra B) İsmail C) Mustafa D) Merve 

 
53-“Aslan yatağından bellidir.” Atasözü ile aşağıdakilerden hangisinin 

önemi belirtilmiştir? 
a) Aslanın en güçlü hayvan olduğu. 
b) Aslanın yatağını başkasıyla paylaşmadığını 

c) Bulunduğumuz yeri temiz tutmanın önemi 
d) Lüks yerlerde yaşamanın önemi. 

 

54-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. 
 

55- 

 

 
 

Yukarıdaki ayette Yüce Allah, hangi temizlik çeşidine dikkatimizi 
çekmektedir? 
a) İç Temizlik b) Beden Temizliği 

c) Çevre Temizliği d) Maddi Temizlik 
 

56-“ İnsanlara zarar veren taşları veya ağaçları yoldan kaldırmak imanın 
gereklerindendir.” 

Yukarıda verilen hadis, hangi temizlik çeşidinin önemine dikkat 
çekmektedir? 
a) Kalp temizliği b) Elbise temizliği 

c) Beden temizliği d) Çevre temizliği 

 
1.4. Sağlığım İçin Temizlik 

 

 
 

İnsanların sağlıklı olmalarının, mutlu ve huzurlu 
bir yaşam sürmelerinin koşulu temizliktir. 
Temizliğine dikkat etmeyen insanlar başkalarının 
da sağlıklarının bozulmasına neden olurlar. 

 
 
 
 

57- Açıklamalara göre Sevinç Öğretmen derste hangi 

konuyu işlemektedir? 
A) Temizliğin nasıl ortaya çıktığını 

B) Temizliğin türlerini 
C) Temizliğin önemini 
D) Temizliğin nasıl yapılacağını 

 
58- Hz.Peygamber SAV;İki nimet vardır ki insanlar çoğu zaman onun 
kıymetini bilmezler. Onlar .............................. ; buyurdu. Boşluğa uygun 
ifade aşağıdakilerden hangisidir 
A-Zaman-İman B-Sağlık-Zaman 

C-Para-Zaman D-Para-Sağlık 

 

 
1 Tırnakları kesmek 
2 Banyo yapmak 

3 Çevremizi temiz tutmak 
4 Ayakları yıkamak 

 
„„ İnsanların bizzat kendi 

işledikleri (kötülükler) yüzünden 
karada ve denizde düzen 
bozuldu…‟‟ ( Rum suresi, 41. 

ayet) 
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59- Sağlıklı yaşamın temel şartı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Spor yapmak b) Sürekli oynamak 

c) Temizliğe dikkat etmek d) Çok yemek yemek 
 

2. Sözünde Durmak, Dürüst, Güvenilir Olmak ve Temizlik 

 
60- Manevi temizlenme aşağıda belirtilenlerden hangisine denir? 
A) Vücudumuzu ve elbisemizi temiz tutma 
B) Mikroplardan temizlenme, hastalıktan korunma 

C) Çirkin ve pis insanlardan uzak durma 
D) Kötü duygu ve düşüncelerden uzaklaşma 

 

61- Aşağıdaki davranışlardan hangisi, Allah‟ın sevgisini kazanmak 
isteyen bir kişinin yapmayacağı bir davranıştır? 
A) Yemeklerden önce ve sonra ellerini yıkamak 
B) Evini ve okulunu temiz tutmak 

C) Kalbinde güzel ve temiz duygular taşımak 

D) İnsanlara kaba ve kötü davranmak 

 
62- Sözleri ile davranışları uyumlu olan, verdiği sözü yerine 
getiren, başkalarını aldatmayan kimseye ne denir? 
A-) Yardımsever B-) Dürüst C-) Adaletli D-) Barışçı 

 
63- Dürüstlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Dürüst insanlar hem insanlar hem de Allah tarafından sevilir. 
B) Dürüstlük, iç temizliktendir. 

C) Dürüst kişilerden oluşan toplumlar, mutlu ve başarılı olurlar. 
D) Dürüstlük, insanlara genelde fayda vermez. 

 

64- Aşağıdakilerden hangisi “doğru insanın” özelliklerinden biri 
değildir? 

A) Başkalarının eşyalarını izinsiz almak. 

B) Hile yapmamak 
C) Arkadaşlarının sırlarını başkalarına anlatmamak. 

D) Yalan söylememek 

 
65-Özü ile sözü, niyetleri ile davranışlarının uyumluluğundan dolayı 
çevresinde bulunanlar peygamberimiz ne olarak isimlendirmişlerdir? 
A) Güvenilir Muhammed B) Peygamber Muhammed 

C) Çalışkan Muhammed D) İyiliksever Muhammed 
 

66- 
 

 
 
 
 
 

“ Doğruluk kişinin her türlü iş, davranış 

ve sözlerinde yalan ve hileden uzak 

durması, dürüst olmasıdır. Dinimiz 
insanlara bütün söz ve davranı
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doğru olmalarını öğütlemiştir.” Kur‟an-ı 
Kerim‟de bununla ilgili şöyle 
buyrulmaktadır: 
“… Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” 
(Hut, 112.) 

“ Doğru söz söyleyin.” (Ahzab 70.).” 

 
 

 

 
Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Dinimiz çevremizi korumamızı öğütler. 

B) Dinimiz çalışmayı öğütler. 
C) Dinimiz Allah‟a güvenmeyi öğütler. 

D) Dinimiz dosdoğru olmayı öğütler. 

 
67- Aşağıdaki davranışlardan hangisi iyi kalpli birisin yapacağı bir 

davranış değildir? 
A) Güler yüzlü olma B)Tatlı dilli olma 

C) Saygılı olma D) Kıskanma 
 

68- Aşağıdakilerden hangisi dürüst bir insanın yapması 
gereken davranışlardan biri değildir? 
a) Herkes için iyilik düşünür. b) Emanete ihanet eder. 

c) Yalan söylemez. d) Verdiği sözü yerine getirir. 

69- 

 
 
 

 
 
 

Yukarıdaki sözlerle aşağıdaki hangi kavram arasında ilişki kurulabilir? 
a) Dürüstlük b) Hoşgörü c) Merhamet d) Cömertlik 

 

70-Mevlana‟nın “Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün” 
sözüyle ne anlatılmak istenmiştir? 
A) İnsan davranışlarını hiç değiştirmemelidir. 

B) İnsan verdiği sözü tutmalıdır. 
C) İnsanın söz ve davranışları birbirine uymalıdır. 

D) İnsan görünüşüne dikkat etmelidir. 

 
3. Fatiha Suresi ve Anlamı 

 

71-İhdinas sıratal müstakim. 
Errahmanirrahim. 

Elhamdü lillahi rabbil alemin. 

İyyake nabüdü ve iyyake nestein. 
Maliki yevmiddin. 
Gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. 

Sıratallezine enamte aleyhim. 
Yukarıda fatiha suresi verilmiştir. Doğru sıralama aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a) 3254176 b) 4276513 c) 3524671 d) 2143765 

 
72-Abdullah Fatiha suresinde hangi ayetlerin yerini değiştirdiğinde 

Fatiha„yı doğru okumuş olur? 
1-Bismillahirrahmanirrahim 
2-Elhamdulillahi rabbi‟l alemin. 

3-Errahmanirrahim. 

4-Maliki yevmiddin. 
5- İhdinassıratal mustakim. 
6- İyyake na‟büdü ve iyyake nestain. 
7-Sıratallezine en‟amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin. 

A) 3-5 B) 5-6 C) 4-6 D) 5-7 

 
 

 
73- Merve Fatiha suresini okumuş ve sonunda Âmin demiştir. 

Âmin kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Allah‟a şükür olsun. B) Allah‟ım yardım et. 

C) Allah çok versin. D) Allah‟ım kabul et. 
 

74- Elhamdü lillahi rabbil alemin. 
Errahmanirrahim. 
………………………………… 

İyyake nabüdü ve iyyake nestein. 
İhdinas sıratal müstakim. 
……………………………………….. 
Gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. ( Amin) 

Yukarıda fatiha suresi verilmiştir. Noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir? 
a) Maliki yevmiddin - Sıratallezine enamte aleyhim. 

b) Sübhaneke Allahümme - Sıratallezine enamte aleyhim. 
c) Sıratallezine enamte aleyhim. - Maliki yevmiddin. 

d) Maliki yevmiddin - Fesalli lirabbike venhar. 

 
75- 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. 
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