5. SINIF 2. ÜNİTE
RAMAZAN AYI VE ORUÇ İBADETİ
( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. )
1- Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden kim hasta olur
veya yolculuk halinde bulunursa tutamadığı gün sayısınca başka günlerde
oruç tutar. Oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak fidye
gerekir. (Bakara – 184) Türkçesi verilen ayete göre, aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Tutulamayan oruçların kaza edileceği
B) Farz olan orucun belirli günlerde tutulacağı
C) Seyahat edenler için oruçta kolaylık sağlanacağı
D) Oruç tutmak için niyetlenileceği
l- Oruç büyük bir sabır ve fedakârlıkla yerine getirilen bir ibadettir.
ll- Hastalar, yolcular, oruçlarını kazaya bırakabilir.
lll- İftar oruca başlama anlamına gelir.
lV- Farz olan Ramazan orucunun dışında kaza, adak ve nafile oruçlar da
vardır.
2- Yukarıdaki oruçla ilgili kavramlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A)Yalnız I B) I,II ve IV C) II ve III D) II, III ve IV
3- Oruçla ilgili aşağıda verilen bilgilerden kaç tanesi yanlıştır?
• Oruç tutarak fakir insanların neler çektiklerini anlarız
• Unutarak bir şey yediğimizde orucumuz bozulur13• Bir dileğin gerçekleşmesine bağlı olarak tutulan oruca “ Nafile Oruç “ denir
• Oruç nimetlerin değerini öğrenmemizi sağlar.
• Oruç tutmak sadece yemek ve içmekten uzak durmaktır.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
4- Ramazan orucunu tutmak farzdır.
İçinde mübarek Berat gecesi vardır.
İyileşemeyecek kadar hasta olanlar oruç tutmak yerine fidye verirler.
Ramazan ayı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
A) Sadece 1
B) Sadece 2
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
5- Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayı ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Teravih namazı kılınır. B) Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir.
C) Bu ayda oruç tutulur. D) Hz.Muhammed(SAV) dünyaya gelmiştir..
6- Ramazan ayını önemli kılan iki temel neden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Oruç - Namaz
B) Namaz- Kur’an
C) Kur’an - Oruç
D) Zekat - Namaz

7- Yukarıdaki şemaya ramazan ayının başta gelen üç özelliğini yazmamız
gerekiyor. Aşağıdaki seçeneklerden hangisini şemanın dışında bırakabiliriz?
A) Farz orucun bu ayda tutulması
B) Teravih namazının bu aya özgü olması
C) Bu ayda hac ibadeti yerine getirilir
D) Kur’ân’ın indirilmeye başladığı kadir gecesinin bu ayda bulunması
8- Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında yapılanlardan biri değildir?
A) Minarelerin arasına ışıklı yazılar yazılır.
B) Sahur ve iftar vakitlerinde belediyeler tarafından top atılır.
C) Maddi durumu iyi olan Müslümanlar, fakirlere fitre verirler.
D) Bu ayda durumu iyi olanlar Hacca giderler.
“İnsanlara yol gösterici, hidayete erdirici, doğruyu ve yanlışı birbirinden
ayırt edip açıklayıcı olan Kur’an ramazan ayında indirilmiştir. Onun için
sizden her kim bu ayı görürse oruç tutsun…” ( Bakara suresi, 185. ayet)
9- Yukarıda verilen ayetten hangi sonuç çıkarılamaz?
a) Kur’an İnsanlara yol gösteren bir kitaptır.
b) Ramazan ayında teravih namazı kılınmalıdır.
c) Kur’an doğruyu, yanlışı açıklayıcı bir kitaptır.
d) Ramazan ayına eren oruç tutmalıdır.

10- Geçerli bir özrü olan kişiler oruçlarını ramazan sonrasına bırakabilirler.
Aşağıdakilerden hangisi bu özürlerden biri olamaz?
a) Oruç tutamayacak kadar hasta olanlar
b) Yolculuğa çıkmak
c) Yaşlı olmak
d) İsteksiz olmak
11- Oruç tutmakla sorumlu olmak için gerekli şartlar vardır. Aşağıdakilerden
hangisi bu şartlardan biri değildir?
a) Müslüman olmak
b) Akıllı olmak
c) Ergenlik çağına gelmiş olmak
d) Zengin olmak
12- Dinimizde Ramazan ayında insanların güçlerini aşan veya sıkıntıya yol
açan durumlarda kişiler oruç tutmakla sorumlu tutulmamış, Ramazandan
sonra tutamadıkları gün sayısınca oruç tutma kolaylığı getirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir?
A- Sürekli ilaç kullanması gereken hastalar.
B- Hamile ve bebekli kadınlar.
C- Oruç tutamayacak derece sürekli yolculuk yapanlar.
D- Dinimizce zengin sayılan kimseler.
13- Müslümanların Ramazan ayında oruç tutmalarının en önemli sebebi
aşağıdakilerden hangisidir.
A-Nefislerine hâkim olma arzusu
B-Sağlıklı yaşamak istemeleri
C-Çevreyle iyi ilişkiler kurmak istemeleri
D-Allahu Tealanın emrini yerine getirmek
14- Hz.Peygamber(SAV):“Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da
...................” buyurdu. Boşluğa uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir.
A-Sadaka
B-Oruç
C-Hac
D-Şükür
15- “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden
öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara-183)
Yukarıdaki ayete göre oruçla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Oruç farz bir ibadettir
B) Oruç Allah’a karşı gelmemizi engeller
C) Oruç sadece Hz. Muhammed’e farz kılınmıştır
D) Oruç ibadeti Allah’ın gönderdiği bütün dinlerde vardır.

