
4. SINIF 5. ÜNİTE 
TEMİZ OLMALIYIM 

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

 
 
 
 

 
Merve: Lavaboları, koridorları kirletmemeliyiz. 
Mustafa: Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız. 
İsmail: Sınıflarımızı havalandırmalıyız. 
Kübra: Oyunlarımızı sınıf içinde oynamalıyız. 
1- Yukarıda bazı öğrencilerin temizlikle ilgili görüşlerine yer verilmiştir. 
Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?  
A) Kübra  B) İsmail   C) Mustafa  D) Merve 
 
2- “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. 
 
3- 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. 
 
4- ‘‘ İnsanların bizzat kendi işledikleri (kötülükler) yüzünden karada ve 
denizde düzen bozuldu…’’ ( Rum suresi, 41. ayet) 
Yukarıdaki ayette Yüce Allah, hangi temizlik çeşidine dikkatimizi 
çekmektedir? 
a) İç Temizlik    b) Beden Temizliği 
c) Çevre Temizliği   d) Maddi Temizlik 
 
“ İnsanlara zarar veren taşları veya ağaçları yoldan kaldırmak imanın 
gereklerindendir.”  
5- Yukarıda verilen hadis, hangi temizlik çeşidinin önemine dikkat 
çekmektedir?  
a) Kalp temizliği   b) Elbise temizliği   
c) Beden temizliği  d) Çevre temizliği 
 
 
 

 
6- Açıklamalara göre Sevinç Öğretmen derste hangi konuyu işlemektedir? 
A) Temizliğin nasıl ortaya çıktığını 
B) Temizliğin türlerini 
C) Temizliğin önemini  
D) Temizliğin nasıl yapılacağını 
 
7- 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 
 
8- Sağlıklı yaşamın temel şartı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Spor yapmak     b) Sürekli oynamak 
c) Temizliğe dikkat etmek  d) Çok yemek yemek 
 

 
9- 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  
 
10- 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 
 
“ Doğruluk kişinin her türlü iş, davranış ve sözlerinde yalan ve hileden 
uzak durması, dürüst olmasıdır. Dinimiz insanlara bütün söz ve 
davranışlarında doğru olmalarını öğütlemiştir.” Kur’an-ı Kerim’de bununla 
ilgili şöyle buyrulmaktadır:  
“… Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” (Hut, 112.) 
“ Doğru söz söyleyin.” (Ahzab 70.).” 
11- 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. 
 
12- 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. 
 
İhdinas sıratal müstakim.  
Errahmanirrahim. 
Elhamdü lillahi rabbil alemin. 
İyyake nabüdü ve iyyake nestein. 
Maliki yevmiddin. 
Gayril mağdubi aleyhim ve leddallin.  
Sıratallezine enamte aleyhim.  
13- Yukarıda fatiha suresi verilmiştir. Doğru sıralama aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) 3254176   b) 4276513  c) 3524671    d) 2143765 
 
14- 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 
 
 

 
15- 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. 
 
Elhamdü lillahi rabbil alemin. 
Errahmanirrahim. 
………………………………… 
İyyake nabüdü ve iyyake nestein. 
İhdinas sıratal müstakim.  
……………………………………….. 
Gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. ( Amin) 
16- 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. 
 

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


