
4. SINIF 5. ÜNİTE 
TEMİZ OLMALIYIM 

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

 
 
1- 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. 
 
2- Aşağıdakilerden hangisi beden temizliği ile ilgili değildir? 
A) Dişlerimizi fırçalamak.  B) Odamızdaki eşyaları düzenlemek 
C) Sık sık banyo yapmak.  D) Elimizi ve yüzümüzü yıkamak  
 
3- 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. 
 
 

 
4- 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 
 
5- 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. 
 
6- Derimizde biriken kirler, derimizin hava almasını engeller. 
Kirlenen tırnakların arasındaki mikroplar sağlığımız için tehlikedir. 
Bakımsız ve kirli tutulan saçlarda çeşitli mikroplar ürer. 
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 
 
7- 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. 
 
8- Dinimizde temizliğe büyük bir önem verilmiştir. Temizlik olmadan 
yapılan hiçbir ibadetin anlamı olmaz. Buna göre aşağıdaki çocuklardan 
hangisinin yaptığı davranış uygun değildir? 
Merve: Tuvaletten sonra ellerimi su ve sabunla yıkarım. 
Mustafa: Su İçtiğim pet şişeyi yere atarım. 
Kübra: Haftada en az bir kere banyo yaparım. 
İsmail: Yemekten önce ve sonra ellerimi yıkarım. 
A) Kübra  B) İsmail   C) Mustafa  D) Merve 
 
 
9- 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
10- 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 
 
11- Aşağıdakilerden hangisi elbiselerimizi temiz tutmak için yaptığımız 
davranışlardandır? 
A) Yüzümüzü yıkarız.   B) Çoraplarımızı sık sık değiştiririz. 
C) Dişlerimizi fırçalarız .  D) Saçlarımızı tararız. 
 
12- 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 
 
13- “Aslan yattığı yerden belli olur” atasözü hangi temizliği anlatıyor? 
a)Beden temizliği   b)Manevi temizlik 
c)Çevre temizliği   d)Elbise temizliği 
 

 
 
14- 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 
 
15- Aşağıdakilerden hangisini yaparsak çevremize zarar vermiş oluruz? 
a- Yerlere çöp atmazsak    b) Hayvanları korursak 
c- Okulumuzu temiz tutarsak   d) Ağaçların dallarını kırarsak 
 
16- 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 
 
17- 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 
 
18- Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik yapılan 
çalışmalardan birisidir? 
a) Ağaç dikmek   b) Doğada gezmek, dolaşmak 
c) Denize girmek  d) Piknik yerleri belirlemek  
 
1 Tırnakları kesmek    
2 Banyo yapmak    
3 Çevremizi temiz tutmak  
4 Ayakları yıkamak 
19- Yukarıdaki kaç numaralı kelime diğerlerinden farklı bir konuya 
örnektir? 
A) 1   B) 2  C) 3  D) 4 
 
20- Sağlıklı yaşamın temel şartı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Spor yapmak     b) Sürekli oynamak 
c) Temizliğe dikkat etmek  d) Çok yemek yemek 
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