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SINIF

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Konu Pekiştirme Testleri
ÜNİTE:

Adı: .....................................
Soyadı: ................................
Sınıf: ......... No: ..................
Doğru: ....... Yanlış: ...........

TEST - 3

Kaza
Temizve
Olalım
Kader

■■ “Elbiseni temiz tut.” (Müddessir Suresi 4)

“Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.”
(Atasözü)

■■ “Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyiniz.” (Bakara Suresi 168)

“Suçların en büyüğü yalan söylemektir.”
(Hadis)

5.

2.

Tahtadaki sözleri dikkate aldığımızda insanları
aşağıdakilerden hangisine teşvik ettiği söylenebilir?
A) Dürüstlük

B) Cömertlik

C) Alçakgönüllülük

D) Samimiyet

Elbise ve vücut temizliğine özen gösteren bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)

İnsanlar tarafından sevilerek saygı gösterilir.

B)

Sağlıklı bir yaşam sürerek hastalıklardan uzak
olur.

C) Allah’ın emirlerini yerine getirmemiş olur.
D) Temizliğe gösterdiği duyarlılıkla çevresindeki
insanlar tarafından örnek alınır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi temiz bir çevre için yapılacak davranışlardan biri değildir?
A)

Çöplerimizi çöp kutusuna atmak

B)

Ağaçları keserek doğaya zarar vermek

C) Çevreyi kirleten insanları uyarmak
D) Doğada çürümesi uzun zaman alan pil, cam şişe
gibi nesneleri geri dönüşüm kutusuna atmak

4.

Kur’an-ı Kerim aşağıda verilen surelerden hangisi
ile başlamaktadır?
A)

Kevser

B)

Yasin

A)

Temizlik Müslümanlara Allah’ın bir emridir.

B)

Sağlığımız için temiz elbiseler giymeliyiz.

C) Yiyeceklerin temiz olanını tercih etmeliyiz.
D) Temizliğe dikkat eden insanın hastalanma ihtimali
daha düşüktür.
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1.

Yukarıda verilen ayetlere göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum en doğrudur?

Sevgili çocuklar! Manevi temizliğin ne olduğu konusunda fikri
olan var mı?

6.

Öğretmenin sınıfa sorduğu soruya en uygun cevap aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A)

Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamak

B)

Yalan, dedikodu, kötü söz gibi kötü davranışlardan kaçınmak

C) Çevremizdeki insanlara hakaret etmek
D) Arkadaşlarımızı temizlik konusunda uyarmak

7.

Aşağıda verilenlerden hangisi dinimizin temizliğe
verdiği önemi göstermez?
A)

Namaz öncesinde abdest alınması

B)

Namaz kılacak kişinin elbisesini ve namaz kılacağı yeri temiz tutması

C) Peygamberimizin Müslümanlara dişlerini temizlemek için misvak kullanmayı tavsiye etmesi
D) Zengin olan Müslümanlara haccın emredilmesi

C)

Fatiha

D)

İhlâs

Hazırlayan: Fatih ŞEN - Adem ÖZTÜRK

Temizliğe özen göstermemiz
gerekir. Çünkü ....................

8.
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Temizlik ile ilgili yukarıda verilen cümlenin aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanması doğru
olmaz?
A)

Temiz olmak, hem Allah’ın hem de Peygamberimizin emridir.

B)

Sağlıklı bir yaşam sürmek temizliğe dikkat etmekten geçer.

rı sever.”

r, temiz olanla

“Allah temizdi

11. Yukarıda verilen hadise göre aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sevgisini kazanmak için yapılacaklardan biri olamaz?
A)

Dişlerimizi fırçalamak

B)

Sık sık banyo yapmak

C) Saçlarımızı kısa kestirmek

C) Çevremizdeki insanlar tarafından sevilip sayılmamıza temizlik katkı sağlar.

D) Yemekten sonra ellerimizi yıkamak

Peygamberimiz yanındaki sahabelere dinlenme yerlerinin ve
gölgeliklerin kullanıldıktan sonra
temiz bırakılmasını emretmiştir.

9.

Buna göre Peygamberimiz’in aşağıdakilerden hangisi konusunda duyarlı davrandığı söylenebilir?
A) Vücut temizliği

B) Elbise temizliği

C) Çevre temizliği

D) Kişisel temizlik

■■ Oruç tutan Müslümanların kırıcı söz
söylemekten kaçınması dinimizin emirlerindendir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ - Mevlüt KESMAN - Adem ÖZTÜRK

D) Temiz olmak insanı daha da gençleştirir.
Manevi temizlik, insanın kötü davranış ve sözleri
terk ederek, çevresine karşı güzel davranışta bulunması ve güzel söz söylemesidir.

12.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnek olamaz?
A)

Beyza’nın yalan söylemekten kaçınarak her fırsatta doğru sözlü olmaya çalışması

B)

Cemil’in öğretmeninin uyarısından sonra arkadaşlarını inciten sözlerden kaçınması

C) Emre’nin sınıfı temiz tutmak için arkadaşlarını
uyarması
D) Bilal’in insanlara karşı ön yargılı davranmaktan
kaçınması

13.Atalarımızın aşağıda verilen yapılardan hangisini

sıkça inşa etmeleri temizliğe verilen önemin göstergesidir?
A)

■■ Dinimiz namaz kılacak insanın abdest

B)

almasını, elbisesinin ve namaz kılacağı yerin temiz olmasını istemektedir.

Kale

10.Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

Köprü
D)

C)

A)

Sadece ibadet ederken temiz olmamız yeterlidir.

B)

Allah temiz olmamızı istemektedir.

C) İbadetler temiz olmamıza katkı sağlar.
D) Dinimiz temizliğe önem verir.

1. A
2. A

B C D
B C D

3. A
4. A

B C D
B C D

5. A
6. A

Hamam
B C D
B C D

7. A
8. A

B C D
B C D

9. A
10. A

B C D
B C D

Saray

11. A
12. A

B C D
B C D

13. A
14. A

B C D
B C D
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