
4. SINIF 5. ÜNİTE 
TEMİZ OLMALIYIM 

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. )  

 
 
1- Peygamberimizin ‘Temizlik imandandır’ sözü bize neyi öğütler? 
a) Çok ibadet yapmayı  b) Müslüman’ın temiz olmasını 
c) İnsanları sevmeyi   d) Erken kalkmayı 
 
2- Peygamberimiz bir sözünde ‘Temizlik ……………… buyurmuştur.’ 
Boşluğa ne gelmelidir?  
A-) Okuldandır  B-) İmandandır C-) Allahtan’dı  D-) İslam’dandır 
 
3- “………. temiz olanları sever” ayeti ile “Temizlik .................yarısıdır.” 
hadisinde boş yere sırasıyla hangi sözcükler gelmelidir? 
a) Hz. Muhammed - İslam’ın   b) Allah – Sağlığın 
c) Allah-İmanın       d) Öğretmen-Mutluluğun 
 
4- 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. 
 
5- 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 
 
6- 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. 
 
7- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a)Yemekten önce ellerimizi yıkamalıyız b)Elbiselerimizi temiz tutmalıyız 
c)Tırnaklarımızı kesmeliyiz    d)Çöplerimizi yere atmalıyız 
 
8- Aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisi maddi (dış) bir temizliktir? 
A) Hoşgörülü olmak   B) Dürüst olmak  
C) Güler yüzlü olmak   D) Tırnaklarımızı kesmek 
 
9- Aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? 
A) Elleri yıkamak   B) Çevreyi temiz tutmak 
C) Elbise temizliği   D) Doğru sözlü olmak 
 
10- Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç-kalp) temizliktir? 
a) Dişlerimizi fırçalamak 
b) Sözünde durmak, dürüst ve güvenilir olmak        
c) Elbisemizi temiz tutmak 
d) Sokağımızı temiz tutmak 
 

 
11- 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. 
 
12- 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. 
Metinde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmektedir? 
a) İç temizlik    b) Dış temizlik   
c) Maddi temizlik   d) Beden temizliği  

 
 
 
 
 
 
13- 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 
 
14- 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 
 
15- Aşağıdakilerden hangisini yaparsak "manevi temizlik" yapmış oluruz? 
A) Dişlerimizi fırçalamak    B) Banyo yapmak  
C) Yalan söylememek    D) Ayakkabı boyamak 
 
16- Aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisi maddi bir temizliktir? 
a) Arkadaşlarımıza yardım etmek   b) Dürüst olmak 
c) Saygılı olmak       d) Dişlerimizi fırçalamak 
 
17-Aşağıdakilerden hangisi bedenimizi temiz tutmak için yaptığımız 
davranışlardan değildir? 
A) Elbiselerimizi yıkarız    B) Yüzümüzü yıkarız 
C) Dişlerimizi fırçalarız    D) Saçlarımızı tararız 
 
18- 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 
 
19- 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 
 
20- Aşağıdakilerden hangisi günde üç defa yapılması gereken temizliktir? 
A-) Banyo yapmak   B-) Dişleri fırçalamak  
C-) Saçları yıkamak   D-) Tırnakları kesmek 
 


