
 

 

 

1- Ramazan ayını önemli kılan hususlar nelerdir?  

Farz olan Ramazan orucu bu ayda tutulur, Kur’an’ı Kerim bu ayda inmiştir, Bu ayda kadir gecesi vardır. 

2- Oruçla ilgili iki ayet ve iki hadis yazınız? 

“Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sakınıp korunasınız diye, size de farz kılındı.” 

Bakara/183  “ Sizden kim bu aya erişirse onda oruç tutsun” Bakara/185 

“ Kim, inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları 

bağışlanır.” (Buhârî, Îmân, 28) 

“Oruç bir kalkandır. Sizden biri, oruçlu olduğu bir günde çirkin söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Eğer 

birisi ona küfreder veya ona sataşırsa ‘Ben oruçluyum.’ desin. 

3- Kadir gecesi niçin önemlidir? 

Bu gecede Kur’an’ı Kerim indirilmeye başlamıştır. 

4- Oruçla ilgili kavramlar hakkında bilgi veriniz 
Oruç; Tan yerinin ağarmasından, güneş batıncaya kadar Allah rızası için yemekten, içmekten ve orucu 
bozacak durumlardan uzak durmaktır. 
İmsak: Oruç tutmaya başlama zamanıdır. 
İftar: Oruç tutan kimsenin akşam olmasıyla orucunu açmasıdır. Orucun açıldığı bu vakte iftar vakti,  
bu vakitte yenen yemeğe de iftar yemeği denir. 
Sahur: Oruç tutan Müslümanların, imsak vaktinden (tan yerinin ağarmasından) önce yedikleri yemeğe 
sahur yemeği denir. Bu yemeğin yendiği vakit de sahur vakti olarak adlandırılır. 
Fidye: Sürekli hastalık sahibi olup iyileşme ümidi olmayan zengin Müslümanların tutamadıkları her oruç 
için bir fakiri doyurması veya bunun karşılığı verdiği paraya denir. 
Fitre (Fıtır Sadakası): Gücü yeten Müslümanların, sağlıklı olmalarının bir şükrü olarak Ramazan ayının 
sonuna kadar fakirlere vermekle yükümlü oldukları sadakadır. 
 
5- Farz, vacip, sünnet ve müstehap nedir? 
Farz: Allah tarafından yapılması kesin olarak emredilen iş ve davranışlara farz denir. Ramazan  
ayında oruç tutmak farzdır. 
Vacip: Yapılması Allah tarafından emredilen ancak farz kadar kesin olmayan iş ve davranışlara 
vacip denir. Adak orucu tutmak vaciptir. 
Sünnet: Peygamberimizin farz ve vacip dışındaki söz ve davranışlarına sünnet denir. Muharrem 
ayının 9-10 ve 11. günleri oruç tutmak sünnettir. 
Müstehap: Yapıldığı zaman sevap kazanılan yapılmadığı zaman günah olmayan güzel iş 
ve davranışlardır. Her ayın 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmak da müstehap kabul edilir. 
 
6- Oruç çeşitlerini yazınız? 
Farz Oruç: Ramazan ayında Allah rızası için tutulan oruçtur. 
Nafile oruç: Ramazan ayı dışında Allah rızası için tutulan oruçtur.  
Adak Orucu: Bir işimizin olması veya bir dileğimizin yerine gelmesi durumunda, Allah rızası 
için tutmaya söz verdiğimiz oruçtur. Bu oruçları tutmak vaciptir. 
Kaza Orucu: Ramazan ayında bir mazerete bağlı olarak tutulamayan oruçların Ramazan ayından sonra 
aynı gün sayısınca tutulmasıdır. 
Kefaret Orucu: Ramazan ayında, geçerli bir mazereti olmadan başlamış olduğu orucu sebepsiz 
yere bozan bir kimse, iki ay ara vermeden oruç tutmalıdır. Buna “kefaret orucu” denir 
 
7-  Kültürümüzde Ramazan ayı ve oruçla ilgili ne tür gelenekler vardır? 
Mahya: Birden çok minaresi bulunan camilerde, özellikle ramazan aylarında minareler 
arasına yazılan dinî içerikli ışıklı yazılara mahya denir. 
Mukabele: Karşılıklı Kur’an okumaktır. Kur’an’ı Kerim’i bir kişinin ezbere veya yüzünden okuyup 
diğerlerinin de onu takip etmesi şeklinde yapılır. 
Tekne Orucu: Ramazan ayında büyüklere özenen çocukların, sabahtan öğlene kadar 
ya da öğleden akşama kadar veya daha kısa bir süre için oruç tutmalarına tekne orucu denir. 
Diş Kirası: İftara davet edilen yoksullara, yemek yendikten sonra ev sahibi tarafından verilen 
para, hediye gibi şeylere diş kirası denilmektedir. Diş kirası, ev sahibinin cömertliğinin bir göstergesi 
sayılmaktadır. Osmanlı döneminde bu gelenek daha yaygın idi. 
 

 

RAMAZAN VE ORUÇ  ÜNİTESİ ÖZETİ dindersi.tk 



 

 

8-  İftar duasını yazınız. 

     Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızgike eftartu.  

ve savmel ğadi min şehri ramazane neveytu. 

    Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. 

Yarınki Ramazan orucuma niyet ettim. 

9- Oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz? 
     Bir kimse, oruçlu olduğunu bilerek bir şeyler yiyip içerse, ağız yoluyla ilaç alırsa, sigara içerse orucu 
bozulur. Unutarak yer içerse oruç bozulmaz. Oruçlu kimse ; 
a) Gözünü harama bakmaktan sakındırmalıdır, 
b) Dilini yalandan, dedikodu, kötü ve kaba sözlerden uzak tutmalıdır. 
c) Her türlü kötü düşüncelerden de uzak olmalıdır. 
 

10  Hz. Davut hakkında bilgi veriniz 

     Hz. Davut İsrailoğulları soyundadır. Kudüs ve çevresinde doğup yaşamıştır. Talut’un ordusunda 

Amalika kabilesinin komutanı Calut’a (Golyat) karşı savaşmış ve onu sapan taşıyla öldürerek Amalikalıları 

yenmişlerdir. Talut ölünce de yerine hükümdar olmuştur. Yüce Allah Hz. Davut’a hükümdarlık ve 

peygamberlikle birlikte ilim ve anlama kabiliyeti de vermiştir. Hz. Davud demircilik sanatını iyi biliyordu. O, 

demirden zırhlar yapma sanatını öğrenmiş, yaptığı zırhlarla ordusunu da güçlendirmişti. Hz. Davud ibadet 

konusunda son derece titizdi. Nafile ibadete de çok önem verirdi. O, gündüzleri bir gün oruç tutar, bir gün 

tutmazdı. Hz. Davud güzel sesiyle kendisine gönderilen kutsal kitap olan Zebur’u okurken kuşlar ağaçlara 

konar ve hep birlikte Allah’ı zikrederdi. İsrailogulları, Hz. Davud zamanında en parlak dönemlerini 

yaşamışlardır. O adaletli bir yöneticiydi.  Hz. Davud Kudüs’ü fethetmiş, kendisine başkent yapmıştı.  

Hz. Davut öldükten sonra yerine oğlu Hz. Süleyman hükümdar olmuştur.  

11- Rabbena dualarını ve anlamlarını yazınız. 

          Rabbenâ âtinâ fiddünya haseneten ve fi’l âhirati haseneten ve ginâ azâben nâr. 

          Rabbicalnî mugîmes salâti.ve min zürriyyetî. Rabbena ve tegabbel dua 

         Rabbenağfirlî ve li vâlideyye ve lil müminîne yevme yegûmul hisâb. 

         Türkçe anlamları; 

      ...Ey Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi, cehennem azabından koru. 

      Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; Ey Rabbimiz! Duamı kabul et. 

      Ey Rabbimiz! Ahirette hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla. 

 

 


