
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. “Namazı dosdoğru kılınız, zekâtı veriniz.” (Bakara  

suresi, 43. ayet) ayetinde geçen ibadetlerin hükmü 

nedir? 

A) Farz 

B) Vacip 

C) Sünnet 

D) Müstehap 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü 
geleneklerimiz arasında yer almaz? 

A) Mahya 
B) Sadaka 
C) Diş kirası 
D) İftar topu 

 

3.    - Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun gelişir. 

        - Kur’an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır. 

        - Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine 

           getirir. 

Hakkında bilgi verilen bu ay aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) Recep  
B) Şevval 
C) Ramazan 
D) Muharrem  
 

 

 

4. Temel ihtiyaçların dışında yeterli miktarda mala 

sahip olan her Müslümanın Ramazan ayında vermesi 

vacip olan sadakaya ………………….. denir. 

Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir? 
 
A) Fitre 
B) Fidye 
C) Zekât 
D) Sadaka-i Cariye 
 

5. Öğretmen sınıfa “Orucu bozan şeyler nelerdir?” 

sorusunu yöneltir. Bazı öğrenciler şu şekilde      cevap 

verir: 

Betül: Bilerek bir şey içmek. 

Gizem: Bilerek bir şey yemek. 

Ömer: Kendiliğinden ağız dolusu kusmak. 

Yunus: Sigara içmek. 

Öğrencilerden hangisi bu soruya yanlış cevap 

vermiştir? 

A) Ömer        B) Gizem         C) Betül        D) Yunus 

 

 

6.    I. Bilerek yemek yemek 

           II. Göz damlası kullanmak 

          III. Vücuda kan almak 

          IV. Unutarak su içmek 

           V.  Sigara içmek 

Verilen maddelerden kaç tanesi orucu bozar? 

 A) 1                     B) 2                 C) 3                D) 4 

 

 

 

 
7.  I. Fitre 
 II. Zekat 
 III. Teravih 
 IV. Teheccüd 
 
Yukarıdaki ibadetlerden hangileri sadece 
Ramazan ayı içerisinde yapılır? 
    
A) I ve III 
B) II ve III 
C) I, II ve IV 
D) II, III ve IV 
 

 

 

Ramazan ve Oruç-2 



 

 

8.  Torunlarının iftar duasını ezberlemesini isteyen 
Hasan Amca, Ramazan ayının ilk iftar duasını kendisi 
yaparak torunlarını cesaretlendirmek istemişti. 
Torunlarına bundan sonraki iftar dualarını sırayla 
yapacaklarını söyledikten sonra iftar duasını 
okumaya başlamıştı. 
 

“Allahım! Senin için oruç tuttum, 
Senin rızkınla orucumu açtım. 
Ey bağışlaması bol Rabbim, 
Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve tüm  

               insanları koru. 
Rahmetini ve yardımını esirgeme 

               üzerimizden. 
Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. 
Senin her şeye gücün yeter.” 
 

Hasan Amca’nın yaptığı iftar duasında aşağıdaki 
kavramlardan hangisi yer almaz? 
 
A) Rızık 
B) Rahmet 
C) Tevekkül 
D) Bağışlama  
 

9. “… Fecirden siyah ip beyaz ipten sizin için ayırt 
edilir hale gelinceye kadar yiyin ve için, sonra orucu 
geceye kadar tamamlayın…”  

(Bakara suresi, 187. ayet) 

Ayette hakkında bilgi verilen kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İftar                                          
B) Sahur 
C) İmsak                                      
D) Keraat 

 
 
 

10.  I. Demiri işleyip zırh yapmıştır. 

       II. Sesi hem çok gür hem de çok güzeldir. 

      III. Hayvanlardan ve insanlardan oluşan büyük 

ordusuyla muhteşem bir saray yapmıştır.  

      IV. İsrâiloğulları’nın ilk hükümdar peygamberidir.  

Hz. Davud (a.s.) ile ilgili yukarıda verilen 

bilgilerden hangileri doğrudur? 

A) I ve II 

B) II ve III 

C) I, II ve IV  

D) I, III ve IV 

 

11. Ramazan ayının gelmesiyle evimizde tatlı bir 
telaş başlamıştı. Ben henüz 5 yaşında olduğum için 
yarım gün oruç tutuyordum. Anneannem her gün 
ramazan anılarını bizlere anlatıyordu. Komşular ile 
ramazan ayı boyunca Kur’an-ı Kerim okuyan annem 
müjdeli bir haber ile gelmişti. Hafta sonu 
apartmandaki tüm çocuklar bize iftar yemeğine 
gelecekti. Gelecek misafirlerimiz için ablamla beraber 
hediyeler hazırladık. Hafta sonunun gelmesini 
heyecanla beklemeye başlamıştım. 

Ramazan ayına ait geleneklerden, 

I. Mahya 
II. Mukabele 
III. Diş Kirası 
IV. Hırka-ı Şerif  
V. Tekne Orucu 

Hangileri metinde yer almaktadır? 

A) I, II ve V 
B) I, III ve IV 
C) II, III ve IV 
D) II, III ve V 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

12. Dilek teyze sabah namazının sünnetini kılmak 

için niyet eder ve tekbir getirir. Ellerini bağlar ve 

sübhâneke duasını, Fatihâ suresini ve bir sureyi okur.  

Ardından rükû  ve secdesini yaptıktan sonra tekrar 

ayağa kalkar, Fatihâ suresini ve bildiği bir sureyi 

okur. Rükû ve secdesini tamamladıktan sonra oturur. 

Ettehiyyatü, salli-barik ve ……………………………. 

dualarını okur. Selam vererek namazı tamamlar.  

Dilek teyzenin namazını tamamlayarak selam 

verebilmesi için hangi duayı okuması 

gerekmektedir? 

A) Amentû duası 

B) Kunut duaları 

C) Rabbena duaları 

D) Sübhâneke duası 


