
 

 
 

1) A ağıdaki atasözlerimizden 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. 

 

 
2) A ağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz 
(SAV)’in temizlikle ilgili olarak söylediği sözlerden 
biridir? 
a) Temizlik imanın yarısıdır 
b) Temiz olanları herkes sever. 
c) Ellerinizi temiz tutunuz. 
d) Sağlığın ba ı temizliktir. 

 
 

3) Beden temizliği için yapılması gerekenler vardır. 
A ağıdakilerden hangisi bunlarla ilgili yanlı  bir 
bilgidir? 
A) Tuvaletten sonra ellerimizi sabunla yıkamalıyız. 
B) Sabah kalktığımızda elimizi ve yüzümüzü 
yıkamalıyız. 
C) Haftada bir kez di lerimizi fırçalamalıyız. 
D) Saçlarımızı sık sık yıkamalı ve taramalıyız. 

7) A ağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik 
yapılan çalı malardan birisidir? 
a) Ağaç dikmek b) Doğada gezmek, dola mak 
c) Denize girmek d) Piknik yerleri belirlemek 

 

 
8) Evimizin temizliği için yapılması gerekenler vardır. 
A ağıdakilerden hangisi bu kurallara uymayan bir 
davranı tır? 
A) Yatağımızı ve çalı ma masamızı her gün 
düzeltmek 
B) Tuvaleti kullandıktan sonra temiz bırakmak 
C) Kullandığımız e yaları i imiz bittikten sonra yerine 
koymak 
D) Kitap ve defterlerimizi dağınık bırakmak 

 
 

9) A ağıdakilerden hangisi temizlik çe itleri hakkında 
yanlı tır? 
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. 

 
 

 
4) Camilerin içinde veya dı ında abdest almak için 
yapılmı  olan yerlere   adırvan denir. Camilerde 
 adırvan bulunmasıyla a ağıdakilerden hangisi 
arasında ili ki kurulabilir? 
A) Yardımla ma         B) Temizlik 
C) Sevgi D) Helal kazanç 

 
 

5) Peygamberimiz “Eğer Müslümanlara zor geleceğini 
bilmesem her abdest alı larında misvak kullanmalarını 
(di lerini fırçalamalarını) emrederdim.” demi tir. 
Peygamberimizin bu sözünden hareketle 
a ağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
a) Di lerimizi fırçalamamıza gerek yoktur. 
b) Abdest alırken di  fırçalamak zorunlu bir i tir. 
c) Peygamberimiz di  temizliğine önem vermi tir 
d) Müslümanlar çevresini temiz tutmalıdır. 

 
6) A ağıdakilerden hangisi beden temizliği ile ilgili 
değildir? 
A) Di lerimizi fırçalamak. 
B) Odamızdaki e yaları düzenlemek 
C) Sık sık banyo yapmak. 
D) Elimizi ve yüzümüzü yıkamak 

 
 
 

 
Merve: Lavaboları, koridorları kirletmemeliyiz. 
Mustafa: Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız. 
Đsmail: Sınıflarımızı havalandırmalıyız. 
Kübra: Oyunlarımızı sınıf içinde oynamalıyız. 
10) Yukarıda bazı öğrencilerin temizlikle ilgili 
görü lerine yer verilmi tir. Hangi öğrencinin görü ü 
doğru olarak kabul edilemez? 
A) Kübra B) Đsmail C) Mustafa  D) Merve 

 

 
 

11) Öğretmenin verdiği slogan bulma ödevi için Anıl 
yukarıdaki sloganı yazmı tır. Acaba öğretmen hangi 
konu ile ilgili ödev vermi tir. 
A- Kalp Temizliği B- Beden Temizliği 
C- Çevre temizliği D- Elbise Temizliği 
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12) A ağıdakilerden 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 ya ama kavu uruz. 

 
 

13) Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, 
ba kaları hakkında kötü dü ünmemek nasıl bir 
temizliktir? 
a)Çevre temizliği b)Kalp temizliği 
c)Elbise temizliği d)Beden temizliği 

 
 

14) Hz.Peygamber SAV;Đki nimet vardır ki insanlar 
çoğu zaman onun kıymetini bilmezler. Onlar 
.............................. ; buyurdu. Bo luğa uygun ifade 
a ağıdakilerden hangisidir 
A-Zaman-Đman B-Sağlık-Zaman 
C-Para-Zaman D-Para-Sağlık 

 

 
Elhamdü lillahi rabbil alemin. 
Errahmanirrahim. 
………………………………… 
Đyyake nabüdü ve iyyake nestein. 
Đhdinas sıratal müstakim. 
……………………………………….. 
Gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. ( Amin) 
15) Yukarıda fatiha suresi verilmi tir. Noktalı yerlere 
sırasıyla a ağıdakilerden 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. 

 

 
16) Merve Fatiha suresini okumu  ve sonunda 
Âmin demi tir. Âmin kelimesinin anlamı 
a ağıdakilerden hangisidir? 
A) Allah’a  ükür olsun. B) Allah’ım yardım et. 
C) Allah çok versin. D) Allah’ım kabul et. 

 

 
17) A ağıdakilerden hangisi dürüst bir insanın 
yapması gereken davranı lardan biri değildir? 
a) Herkes için iyilik dü ünür. 
b) Emanete ihanet eder.. 
c) Yalan söylemez. 
d) Verdiği sözü yerine getirir. 

 
 

18) A ağıdaki davranı lardan hangisi iyi kalpli 
birisin yapacağı bir davranı  değildir? 
A) Güler yüzlü olma B)Tatlı dilli olma 
C) Saygılı olma D) Kıskanma 

“Doğruluk ki inin her türlü i , davranı  ve sözlerinde 
yalan ve hileden uzak durması, dürüst olmasıdır. 
Dinimiz insanlara bütün söz ve davranı larında doğru 
olmalarını öğütlemi tir.” Kur’an-ı Kerim’de bununla 
ilgili  öyle buyrulmaktadır: 
“… Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” (Hut, 112.) 
“Doğru söz söyleyin.” (Ahzab 70.).” 
19) Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen 
a ağıdakilerden hangisidir? 
A) Dinimiz çevremizi korumamızı öğütler. 
B) Dinimiz çalı mayı öğütler. 
C) Dinimiz Allah’a güvenmeyi öğütler. 
D) Dinimiz dosdoğru olmayı öğütler. 

 
 

1 Tırnakları kesmek 3 Çevremizi temiz tutmak 
2 Banyo yapmak 4 Ayakları yıkamak 
20) Yukarıdaki kaç numaralı kelime diğerlerinden 
farklı bir konuya örnektir? 
A) 1 B) 2 C) 3   D) 4 
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