
5. SINIF 2. ÜNİTE 
RAMAZAN AYI VE ORUÇ İBADETİ  

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

 
 
1- Oruçlu olan kişi bazı davranışlarına dikkat etmelidir. Aşağıdakilerden 
hangisi oruçlu kişinin yapmamsı gereken davranışlardan biridir? 
a) İyi ve güzel söz söylemek     b) Saygılı olmak  
c) Tartışmalardan uzak durmak    d) Görevleri aksatmak 
 
2- Aşağıdakilerden hangisini yapmak orucun sevabını azaltır? 
a)Namaz kılmak   b)Dua etmek  
c)Sadaka vermek  d)Yalan söylemek 
 
3- Aşağıdakilerden hangisi oruç tutarken dikkat etmemiz gereken 
davranışlardan biri değildir?  
A) Oruca niyet ederek başlamak  
B) Oruçlu iken sözlerimize dikkat etmek 
C) Oruçlu iken çalışmaktan vazgeçmek  
D) Oruçlu iken kötü alışkanlıklardan vazgeçmek 
 
4- Aşağıdakilerden hangisinin yapılması orucu bozar? 
A) Unutarak yemek  B) Uyumak   
C)Banyo yapmak  D)Hata ile su yutmak 
 
5- Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar. 
A-Unutarak yiyip içmek  
B-Dişler arasında kalmış nohuttan küçük bir şeyi yutmak 
C-Ağzındaki tükürüğü yutmak 
D-Abdest alırken ağza alınan suyun istemeyerek boğaza kaçması 
 
1- Yıkanırken kulağına su kaçması 
2- Akşam oldu zannederek orucu açmak 
3- Ağza gelen balgamı yutmak  
4- Oruçlu olduğunu bilerek yemek içmek 
6- Yukarıdakilerden hangileri orucu bozan şeylerdendir. 
A- 2 - 4  B-2 – 3  C- 1- 4  D-1 - 3 
 
7- Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz? 
A- İftar vakti girdi zannederek bir şey yemek, içmek 
B- Oruçlu olduğunu bile bile yiyip içmek 
C- Ağza veya burna çekilen suyu yanlışlıkla da olsa yutmak 
D- Unutarak bir şey yiyip içmek  
 
8- Oruçlu iken unutarak bir şeyi yiyip içen kişi aşağıdakilerden hangisini 
yapması gerekir? 
A- O orucu kaza etmesi gerekir 
B- O günün yerine bir fidye vermesi gerekir. 
C- Kefaret orucu tutması gerekir.  
D- Yemeyi içmeyi kesip oruca devam etmesi gerekir.  
 
9- “......kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka 
günlerde (oruç) tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez.....” (Bakara-
185) Yukarıda ki ayette açıklanan orucun ismi nedir?  
a)Kefaret orucu  b) Nafile oruç c) Kaza orucu   d)Fidye  
 
10- Nuran Teyze çok hastaymış. Oruç da tutamıyormuş. Doktor iyileşmez 
demiş. 
İyileşemezse orucunu da tutamaz… Ne yapması gerekir? 
Bu durumda olan kişiler aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?   
A) Fıtır sadakası vermelidir.  
B) Keffaret orucu tutmalıdır. 
C) Yerine başkası oruç tutmalıdır.                
D) Fidye vermesi gerekir. 
 
11- Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan bir davranış değildir?  
A) Yüzmek veya banyo yapmak    B) Bilerek bir şey yiyip içmek 
C) İftar vakti sanarak orucunu açmak  D) İsteyerek ağız dolusu kusmak 
 
12-  “Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yemesini içmesini terk 
etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur.” Hadisinde peygamberimiz hangi konuyu 
vurgulamıştır? 
A) Kötü söz ve davranışlar orucu bozar. 
B) Allah’ın bizim orucumuza ihtiyacı yoktur. 
C) Oruçlu kişi söz ve davranışlarına dikkat etmelidir. 
D) Oruçlu için yeme – içme ile kötü söz arasında fark yoktur.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
13- Oruç tutan insan açlığın ve susuzluğun zorluğunu kavrar. Yoksul ve 
muhtaç durumda olanların durumunu daha iyi anlar. Onlara yardım etmeye 
çalışır. Yalan, hile gibi kötü davranışlardan kaçınır 
Oruç ibadeti hakkında yapılan bu açıklama ile ilgili olarak söylenebilecek en 
kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)insanın sabrının ve iradesinin güçlenmesini sağlar. 
B)Toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirir. 
C)İnsanın manevi hayatının gelişmesini sağlar. 
D)Akrabalık ilişkilerini güçlendirir. 
 
14-  Ramazan ayının ilk günü Ali ve Mustafa oruç tutuyorlardı. Eve doğru 
yürürlerken arkadaşları Ahmet’i gördüler. Ali dedi ki: “— Ahmet çok kavgacı 
biridir.” Orucun niçin ve nasıl tutulduğunu iyi kavramış biri olarak Mustafa, 
Ali’ye nasıl bir cevap vermelidir? ( SBS 2008) 
A- Evet! Geçen gün Ömer’le kavga ediyordu. 
B- Dedikodu yapmayalım. Yoksa orucun sevabı azalır. 
C- Ahmet kavgacı olduğu gibi kıskanç ve dedikoducu biridir. 
D- Kavgacı insanlardan uzak durmak gerekir. 
 
15- “Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir günde kötü söz 
söylemesin, kavga etmesin. Ona birisi kötü söz söylerse ‘ben oruçluyum.’ 
desin.”  (Hadis) 
Yukarıdaki hadisten en iyi aşağıdakilerden hangisi açıklar? 
a) Oruç yardımlaşmayı sağlar.  
b) Oruç çok sevap kazandırır 
c) Oruç insanı hastalıklara karşı korur. 
d) Oruç insanı günahlara karşı korur 
 
16- Oruç ibadetinin kişiye ve topluma kazandırdıkları arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz? DPY 2007 5. sınıf 
A) İrademizi güçlendirme     B) Çevre temizliğini artırma  
C) Davranışlarımızı güzelleştirme   D) Toplumda yardımlaşmayı artırma 
 
 
17- Aşağıdakilerden hangisi orucun kazandırdığı iyi alışkanlıklar arasında yer 
almaz. 
A-Malı manevi kirlerden korur. 
B-Çevremizle iyi ilişkiler kurmamızı sağlar. 
C-Zorluklara dayanmamızı sağlar. 
D-Nefsimize hâkim olmamızı sağlar. 
 
18- Ülkemizde Ramazan ayında insanların fakir ve düşkünlere daha fazla 
yardımda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin 
bir göstergesi olabilir? 
A- Ramazan ayında fakir insanların sayısının arttığının  
B- Orucun kabul edilmesinin yardıma bağlı olduğunun  
C- Zekâtın yalnızca Ramazan ayında verilebileceğinin  
D- Oruç tutmanın sosyal yardımlaşmayı artırdığının 
 
19- Peygamberimiz: ''Oruç sabrın, sabır da imanın yarısıdır.'' buyuruyor. Bu 
söz aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir?  
A) Orucun insan iradesini güçlendirmesi  B) Orucun insanı zayıflatması 
C) Orucun insanı fakirleştirmesi D) Orucun insanı duygusallaştırması  
 
20- Oruç tutan kişinin durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
A) Allah’ın emrini yerine getirdiği için mutlu olur.  
B) Zorlukları sabırla karşılama yeteneği gelişir.  
C) Hayatın sıkıntılarına karşı dayanıklı ve sabırlı olur.   
D) Oruç tutan kişinin iradesi daha zayıf olur.  
 


