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1. “Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu 
ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema 
(cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise ka-
panır…”

“Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek 
Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları ba-
ğışlanır.”

 Bu hadisi şeriflerde dikkat çekilmek istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ramazan’ın Kur’an ayı olduğu

B) Kadir gecesinin fazileti

C) Ramazan ayının önemi

D) Oruçlunun dikkat etmesi gereken hususlar

2. Müslümanlar için çok önemli olan Kur’anı Kerim, 
Ramazan ayının Kadir gecesinde indirilmeye 
başlanmıştır. Kur’anı Kerim, insanlara Yüce Al-
lah’ın istediği gibi iyi bir kul olmak için yapılması 
gerekenleri öğretir. Müslümanlara hem dünyada 
hem de ahirette mutlu olmanın yolunu gösterir. 
Bu yüzden her Müslüman, Yüce Allah’ın sözü 
olan Kur’anı Kerim’e derin bir saygı duyar. Onu 
okumaya, anlamaya ve hayatında yaşamaya ça-
lışarak bu saygının gereğini yerine getirir.

Bu parçada Kur’anı Kerim’le ilgili olarak aşa-
ğıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Kur’an’a saygı nasıl olmalıdır?

B) İnsanlara neyi öğretmektedir?

C) İlk inen ayetleri hangisidir?

D) Ne zaman indirilmeye başlanmıştır?

3. 

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

Yukarıda sevgili peygamberimizin yaptığı bir du-
aya yer verilmiştir.

Buna göre bu yapılan duaya aşağıdakilerden 
hangisi denilmektedir?

A) Oruç Duası B) Yemek Duası

C) Sofra Duası D) İftar Duası

4. Farz Hac

Sahur Teravih

Kurban Sadaka

İftar Fitre

Kutucuklarda verilen kavramlardan kaç tane-
si doğrudan Ramazan ayıyla ilgili kavramlar-
dandır?

A) 8 B) 6 C) 4 D) 3

5. Osmanlı döneminde Ramazan günlerinde pek 
çok zengin, hiç tanımadığı semtlerde bakkal, ma-
nav dükkânlarına gider, esnaftan veresiye defter-
lerini çıkarmalarını isterlerdi. Defterin sayfalarının 
rastgele bir bölümünün borçlarını hesaplattırdık-
tan sonra o sayfaları yırtar ve o kimselerin borçla-
rını öderlerdi. Dükkân sahibine “Bu borçları silin! 
Allah kabul etsin!” diyerek, kendilerini tanıtmadan 
oradan ayrılırlardı. Bu şekilde borcu ödenen kişi, 
borcunu ödeyenin kim olduğunu bilmez; borcu 
sildiren kişi de kimi borçtan kurtardığını bilmezdi.

Buna göre aşağıdaki hadislerden hangisinin 
zenginleri bu şekilde davranmaya teşvik ettiği 
söylenemez?

A) “Sağ elin verdiğini sol el görmemelidir.”

B) “Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınız-
dır.”

C) “İlim, müminin yitik malıdır. Onu nerede bulur-
sa alsın.”

D) “Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz...”

6. Yüce Allah insanlara sayısız nimetler vermiştir. 
Verilen nimetlerin çokluğundan bazen bu ni-
metlerin önemi yeterince anlaşılmaz. Ramazan, 
kıymeti fark edilmeyen pek çok nimetin değerini 
Müslümanlara öğreten bir aydır. Oruçluyken aç-
lık ve susuzluk çeken bir Müslüman, bu sıkıntıları 
yaşayan çaresiz insanların halini daha iyi anlar.
Bu parçada verilen bilgilere göre aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Oruç ibadetinin belli bir zamanı vardır.

B) Oruç tutan insan ihtiyaç sahiplerin halini daha 
iyi anlar.

C) Yüce Allah’ın insana verdiği nimetler saymak-
la bitmez.

D) Ramazan nimetlerin kıymetini hatırlatır.
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7. 

Görseldeki gibi iki minare arasına asılan “Hoş 
geldin on bir ayın sultanı”, “Hoş geldin Rama-
zan”, “Tut bizi ey oruç” gibi güzel sözler yazılan 
ışıklı yazılardır.

Buna göre bu ışıklı yazılara ne ad verilir?

A) Fitre B) Kubbe

C) Mahya D) Şerefe

8. Ramazan’ın coşkulu ve farklı manevi havası ço-
cukları da kendisine çeker. Onlar da oruç tutmak 
isterler, yaşları küçük olduğu için henüz oruç tut-
mak onlara farz değildir. Ama çocuklar büyüdük-
lerini göstermek için oruç tutmaya hevesli olur-
lar. Büyüklerde çocukların heveslerini kırmamak 
için sahura kaldırırlar küçükler öğle yemeklerini 
yedikten sonra iftara kadar böyle alıştırma orucu 
tutarlar. Böylece küçükler hem oruç ibadetiyle ta-
nışmış hem de Ramazan iklimine katılmış olurlar.

Bu parçada bahsedilen küçüklerin tuttuğu 
oruca ne denilmektedir?

A) Sünnet oruç B) Tekne orucu

C) Alıştırma orucu D) Çocuk orucu

9. Öğretmen: “Çocuklar! O da Kur’anı Kerim’de 
Allah’ın dinini yayma mücadelesiyle bizlere ta-
nıtılan peygamberlerdendir. İsrailoğullarına gön-
derilmiştir. Hz. Süleyman’ın babasıdır. Kendisine 
ilahi kitap Zebur’un verildiği peygamberdir.”

Buna göre öğretmenin hakkında bilgi verdiği 
peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. İbrahim B) Hz. Musa

C) Hz. Yakup D) Hz. Davud

10. 

Yüce Allah’ın bizlerden kesinlikle 
yapılmasını emrettiği şeylerdir.

Öğretmen tahtaya yazarak, öğrencilerinden biri-
nin sorusunu cevaplamıştır.

Buna göre, öğrencinin sormuş olduğu soru 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vacip ne demektir?

B) Müstehap ne demektir?

C) Sünnet ne demektir?

D) Farz ne demektir?

11. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sare Ha-
nım derste Esma’nın sorduğu soruya:

“Bunlar saymakla bitmez. Bir kere oruç sabır 
eğitimidir, insana sabırlı olmayı öğretir. Oruç bir 
irade eğitimidir, insanı kötü alışkanlık ve çirkin 
davranışlardan uzaklaştırır. Oruç devamlı Allah’ı 
hatırlamamızı sağlar. Allah’ı devamlı hatırlamak 
insanı Allah’a daha da yaklaştırır. Oruç tutmakla 
kişi Allah’ın emrini yerine getirdiğinden kalbi hu-
zurla dolar.” Cevabını verdi.

Buna göre Esma, Öğretmen Sare Hanım’a 
aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur?

A) Oruç ne zaman başlayıp ne zaman son bul-
maktadır?

B) Oruç tutmak İslam’ın şartlarından mıdır?

C) Orucun faydaları nelerdir?

D) Ramazan ayının önemi nedir?
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12.     • Oruç tutmak isteyenlerin gecenin bir bölüm-

de kalkıp yemek yerler. Bu yemeğin yendiği 

vakte ne denir?

  • Akşam ezanının okunup, orucun bittiği vakte 
ne ad verilmektedir?

  • Orucun başladığı vakte ne ad verilir?

Bu sorulardan hangisinin cevabı aşağıdaki 
seçeneklerde yoktur?

A) Fitre B) Sahur

C) İmsak D) İftar

13. İftar vakti, Müslümanlar için sevinç ve paylaşma 
vaktidir. Akrabalarla, komşularla, muhtaçlarla 
birlikte oturulan iftar sofraları Yüce Allah’a kulluk 
eden Müslümanları birbirine kenetler. Peygam-
ber Efendimiz de bu konuda şöyle buyurmuştur; 
“Her kim bir oruçluya iftar yemeği yedirirse, ken-
disine onun sevabı kadar sevap verilir; oruçlunun 
ecrinden de hiçbir şey eksiltilmez.”

 Bu parçada iftarın hangi yönüne dikkat çekil-
mek istenmiştir?

A) İslam’ın bir şartı olduğu

B) Günahların affına sebep olduğu

C) Toplumda paylaşmayı sağladığı

D) Muhtaç olanların zenginleşmesini sağladığı

14. Bilerek bir şey yiyip içmek, ağza giren yağmur, 
kar veya doluyu bilerek yutmak, dişler arasında 
sahurdan kalan nohut tanesi büyüklüğündeki bir 
yiyecek artığını yutmak.

Bu metinde aşağıda verilenlerden hangisin-
den söz edilmektedir?

A) Orucun kimlere farz olduğu

B) Orucun kişiye kazandırdıkları

C) Orucu bozan bazı durumların neler olduğu

D) Oruç ibadetinin toplumsal faydaları

15. “Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapma-
sın, kötü konuşmasın. Eğer biri kendisine sata-
şırsa, iki defa, ‘Ben oruçluyum.’ desin...”

(Buharî)

Peygamber Efendimizin bu sözünde vurgu-
lanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ramazan ayındaki orucun farz olduğu

B) Oruç tutanın kötü davranışlardan uzak dur-
ması gerektiği

C) Oruçlu insanın açların halini daha iyi anladığı

D) Orucun İslam’ın şartlarından biri olduğu

16.      • Bu dualarda Yüce Allah’tan dünyada ve ahi-
rette iyilikler istenir.

  • Vitr namazının üçüncü rekâtında tekbir alına-
rak okunan dualardır.

  • Rabbena Duaları Kur’anı Kerim’de de geç-
mektedir.

  • Bu dualarda anne ve babamız için de Yüce 
Allah’a dua ederiz.

  • Bu dualar namazlarda son oturuşta selam 
vermeden önce okunur.

Rabbena Dualarıyla ilgili bu bilgilerden doğru 
olanlara 20 puan verirsek, toplamda kaç puan 
kazanılmış olur?

A) 100 B) 80 C)  60 D) 40

17. Oruçlu bir Müslüman, insanları incitmemeye özen 
gösterir. İnsanların kalbini kırmanın, oruçlu bir 
Müslümana yakışmayacağını bilir. Bu nedenle 
oruçlu kimse bir yandan oruç yasaklarına uyarken 
diğer yandan da orucunun sevabını arttırmak için 
iyi davranışlar sergilemeye çalışır. Kötülüklerden 
ve çirkin işlerden uzak durur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi oruçluya 
yakışan bir davranış değildir?

A) Sabırlı olma

B) Gıybet etme

C) Mütevazi olma

D) Tebessümü yüzünden eksik etmeme
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1. Öğretmenin sorduğu soruya, 5/A sınıfı öğrencisi 
Büşra aşağıdaki cevapları vermiştir:

  • İnsana nimetlerin değerini hatırlatır.

  • İnsanı kötülüklerden uzaklaştırır.

  • İnsana iradesine hakim olabilmeyi öğretir.

Buna göre öğretmen, Büşra’ya aşağıdaki han-
gi soruyu sormuş olabilir?

A) Orucu bozan şeyler nelerdir?

B) Orucun insana kazandırdıkları nelerdir?

C) Oruç tutmak İslam’ın şartlarından mıdır?

D) Oruç insanı ruhen huzura kavuşturur mu?

2. Ramazan ayında gündüzleri oruç tutan Müslü-
manlar, yatsı vakti camilere koşarak yatsı nama-
zından sonra yirmi rekâtlık teravih namazını kılar-
lar. Teravih namazı kılınırken aralarda cemaatle 
salavatlar getirilir. Güzel sesli müezzinler ilahiler 
okurlar. Böylece teravih namazı için bir araya 
gelen Müslümanlar Ramazan’ın coşkusunu hep 
birlikte yaşarlar. Çocuklar da büyükleriyle bera-
ber camilere giderek bu güzel ortamı neşeyle 
paylaşırlar.

Bu parçada teravih namazıyla ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Kaç rekât olarak kılındığı

B) Müslümanları biraya getirdiği

C) Sünnet bir namaz olduğu

D) Namaz aralarında ilahiler okunduğu

3. Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınma-
sı sünnet olan 20 rekâtlık namaza “A”, Ramazan 
ayında maddi durumu elverişli olanların bir yoksu-
lun bir günlük yiyeceği veya bunun karşılığı olan 
maddi bedelini yoksula vermesine ise “B” denir.

Bu açıklamalarda “A ve B” ile gösterilen yerle-
re aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A B

A) Vitr Sahur

B) Teravih Fitre

C) Evvabin İmsak

D) Teravih İftar

4. Toplumumuzda bugün olduğu gibi geçmişte de 
Ramazan ayına özgü birçok gelenek vardı. Os-
manlı döneminde iftar sofralarına çok önem veri-
lirdi. Gelen misafirler Allah’ın lütfu olarak görülür 
ve onları ağırlamak için canla başla hizmet edilir-
di. İftar sofrası misafirlerine verilen değeri göster-
mek için hediye verilirdi. Bu hediyeyle misafirlere 
“siz bizim sevap kazanmamıza vesile oldunuz. 
Dişlerinizi yordunuz. Biz de size teşekkür olarak 
bunu vermek istiyoruz.” demiş olurlardı. Bu gele-
nek kültürümüzde misafire ve Ramazana verilen 
değerin en güzel örneklerinden biridir.
Bu parçada söz edilen Osmanlı döneminde 
gelen misafirlere verilen hediyelere ne ad ve-
rilirdi?

A) Diş kirası B) Mukabele

C) Tekne orucu D) Hatim

5.      • Farz olan orucu tutmak

  • Kur’an okumak

  • Teravih namazı kılmak

  • Sadaka vermek

  • Fitre vermek

Melisa, öğretmenin sorusundan her doğru bilgi-
den 20 puan alacaktır ve öğretmenin “Melisa, sa-
dece Ramazan ayında yapılan ibadetler nelerdir?” 
sorusuna verdiği cevaplar yukarıda verilmiştir. 

Buna göre 5. sınıf öğrencisi Melisa toplamda 
kaç puan almıştır?

A) 100 B) 80 C) 60 D) 40

6. Öğretmen: “Beyza, Ramazan ayının önemini 
vurgular mısın?”

Beyza: ?

5/A sınıfı öğrencilerinden Beyza, öğretmenin 
sorduğu soruya aşağıdakilerden hangisini 
söylerse yanlış bir cevap vermiş olur?

A) Hac ibadetinin yapıldığı aydır.

B) Kur’anı Kerim’in indirilmeye başlandığı aydır.

C) Farz olan oruçların tutulduğu aydır.

D) Allah’ın verdiği nimetlerin kıymetini daha fazla 
anladığımız aydır.
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7. X"Hem hükümdar hem peygamberdir.

Y"Halkını dönemin kralı Firavun’un zulmünden 
kurtarmaya çalışmıştır. 

Z"Sesinin güzelliğiyle bilinir. 

T"Hz. Süleyman’ın babasıdır.

Hz. Davud’la ilgili harflerle verilen bu bilgiler-
den hangileri doğrudur?

A) Yalnız X B) X ve Y

C) X, Y ve T D) X, Z ve T

8. Hz. Peygamber, Ramazan ayında her zamankin-
den daha fazla Kur’an okumuş ve Müslümanlara 
da bunu tavsiye etmiştir. Bu yüzden Ramazan 
ayına Kur’an ayı da denir. Müslümanlar da bu 
ayda Kur’anı Kerim’i daha çok okur ve anlamaya 
çalışırlar.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin ce-
vabı olmalıdır?

A) Kur’an ne zaman indirilmeye başlanmıştır?

B) Ramazan ayına niçin Kur’an ayı denmiştir?

C) Oruç bir irade eğitimi midir?

D) Oruç tutmak kimlere farzdır?

9. 

Ey Rabb’imiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahi-
rette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından 
koru.

Ey Rabb’imiz! Hesabın görüleceği günde 
beni, annemi, babamı ve bütün müminleri 
bağışla.

Yukarıda anlamı verilen dualar aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Tahiyyat Duası B) Rabbena Duaları

C) İftar Duası D) Kunut Duaları

10. Ramazan ayının toplumumuzda özel bir yeri var-
dır. Onu karşılamak için de çeşitli hazırlıklar ya-
pılır. Ramazan ayı yaklaşınca evler, mescitler, 
camiler ve sokaklar temizlenir. Bu mübarek ayda 
mukabele okuyacak kimseler planlamalarını ya-
parlar. İftar ve sahur sofraları için alışverişler yapı-
lır. Ev hanımları bu aya özgü yiyecekleri elbirliği ile 
hazırlar. Bu ayda daha rahat oruç tutabilmek için 
günlük hayatın akışında bazı değişiklikler yapılır.

Bu bilgilere göre parçanın konusu aşağıdaki-
lerden hangisi olmalıdır?

A) Orucun kişiye kazandırdıkları

B) Kadir gecesinin önemi

C) Orucun toplumsal faydaları

D) Ramazan ayına hazırlık

11. I. Hz. Davud Kur’anı Kerim’de adı geçen pey-
gamberlerden midir?

II. Rabbena Dualarında kıyametin ne zaman 
kopacağından mı haber verilir?

III. Hz. Davud demiri kullanmada usta mıdır?

IV. Rabbena Duaları her namazın başında 
ayaktayken okunan dualar mıdır?

Bu sorulardan her doğru cevap 25 puan değe-
rindedir.

Buna göre 5. sınıf öğrencisi Yakup yukarıdaki 
soruların tümüne “Evet” diyerek cevap verdi-
ğine göre toplam kaç puan almıştır?

A) 100 B) 75 C) 50 D) 25

12. Çocukların hayatında iz bırakan önemli hatıra-
lardan biri de tuttukları ilk Ramazan orucudur. 
Zor olmasına rağmen ilk orucunu tutan çocuk 
haklı olarak kendilerini büyümüş gibi hisseder-
ler. Çünkü çocuk, tuttuğu bu ilk oruçla açlık ve 
susuzluğa sabretmiş, yetişkinliğe doğru bir adım 
daha atmıştır. Toplumumuzda çocuklara orucu 
sevdirmek için uygulanan geleneklerden biri de 
bu ilk orucunu tutan çocuğa harçlık vererek onu 
sevindirmektir.

Buna göre bu parçanın başlığı aşağıdakiler-
den hangisi olmalıdır?

A) Sahur bereketi B) Orucun faydaları

C) İlk oruç D) Bayram sevinci
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