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1. Aşağıdaki hadislerden hangisinde doğrudan oruç ibadetinden bahsedilmemiş-
tir?

A) “İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in 
Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, Kâbe’yi 
haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Müslim, İman, 21.)

B) “Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününde arayın.” (Buhârî, Fadlü Leyleti’l-kadr, 3.)

C) “Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu 
ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır…” (Nesâî, Sıyâm, 5.)

D) “Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş 
günahları bağışlanır.” buyurarak Ramazan ayının önemine dikkat çekmiştir. (Buhârî, 
İman, 28.)

2. Hicri takvime göre Ramazan ayından önce gelen ve Ramazan ayıyla birlikte “üç 
aylar” olarak adlandırılan iki ayın isimleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Recep ve Şaban

B) Muharrem ve Şaban

C) Recep ve Muharrem

D) Şaban ve Zilhicce

3. Aşağıdakilerden hangisi hicri takvim ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Hicri takvimde Hz. Peygamberin Mekke’den Medine’ye hicreti tarih başlangıcı olarak 
kabul edilir.

B) Hicri takvimde ayın dünya etrafındaki dönüşü esas alınır.

C) Hicri takvime göre bir ay bazen yirmi dokuz bazen otuz olur.

D) Hicri takvime göre bir yıl 365 gündür.
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4. Ramazan orucunun her sene 11 gün geriye gelmesinin sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Miladi takvim ile hicri takvim arasındaki zaman farkı.

B) Yılın farklı günlerinde oruç tutma isteği.

C) Peygamberimizin Ramazan ayının her sene değişmesi gerektiğini söylemesi.

D) Kültürel olarak bu durumun benimsenmiş olması.

5. Aşağıdakilerden hangisi oruçla ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Ramazan ayında oruç tutmak sünnettir.

B) Muharrem ayının dokuz, on ve on birinci günü oruç tutmak sünnettir.

C) Şevval ayında altı gün oruç tutmak sünnettir.

D) Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak müstehaptır.

6. 

I. Bilerek bir şey yiyip içmek

II. Ağza giren yağmur, kar veya doluyu bilerek yutmak

III. Dişler arasında sahurdan kalan nohut tanesi büyüklüğündeki bir yiyecek artığını 
yutmak

Yukarıdakilerden hangileri orucu bozacak davranışlardandır?

A) Yalnızca I

B) Yalnızca II

C) I ve II

D) I, II, III
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7. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında verilen fitre ile ilgili yanlış bir bilgi 
içermektedir?

A) Fitre verirken akrabalardan, yakın komşulardan ve ihtiyaç sahiplerinden başlamak 
gerekir.

B) Fitre miktarının alt sınırı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanır.

C) Verilecek fitre miktarı, veren kişinin bir haftalık yemek masrafı kadardır.

D) Fitrenin bayram namazı vaktine kadar verilmesi gerekir.

8. Hz. Peygamber “Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. 
Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez.” buyurmuştur. (Tirmizî, Savm, 
55.)

Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Cennetin kapıları vardır.

B) Reyyan kapısından sadece oruçlular girecektir.

C) Oruç tutanların girdiği kapıdan başkaları girmeyecektir.

D) Oruç tutanlara Hz. Muhammed (s.a.v.) şefaat edecektir.

9. Orucun başladığı vakte ------- adı verilir. Bir şeyden el çekmek, kendini tutmak ve sakınmak 
anlamına gelir.

Boşluğa gelmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ezan vakti

B) İmsak

C) İftar

D) Sahur
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10. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayı ile ilgili kavramlardan biri değildir?

A) Sahur

B) İmsak

C) İşrak

D) Teravih

11. Ramazan ayıyla birlikte “üç aylar” olarak bilinen ve Ramazan ayından önce 
gelen iki ay aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Şaban ve Zilhicce

B) Muharrem ve Şaban

C) Recep ve Muharrem

D) Recep ve Şaban

12. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan Ramazan ayı ile ilgili kavramlardan biri 
değildir?

A) Sahur

B) İmsak

C) Tevhit

D) Teravih

1- B
2- A
3- D
4- A
5- A
6- D
7- C
8- D
9- B
10- C
11- D
12- C
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1. İftar duası: “Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü.” 

Yukarıda Arapça okunuşu yer alan iftar duasının anlamı aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) “Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkın ile orucumu 
açtım.”

B) “Sana iman ettim, sana tevekkül ettim, senden helal rızık istedim. Senin için yemedim 
içmedim.”

C) “Cehennem azabından sana sığınıyorum, cennetini senden diliyorum. Senin rızkın ile 
orucumu açıyorum.”

D) “Hastalıktan, doğal afetlerden, şeytanın şerrinden sana sığındım. Senin rızkın ile 
orucumu açtım.”

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Müminin iki sevinci vardır: Birisi ---- vaktinde orucunu açtığı andaki 
sevinci, diğeri ---- kavuştuğu zaman orucunun (mükâfatından kaynaklanan) sevincidir. “ 
buyurmuştur. (Müslim, Sıyâm, 163.)

Hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İmsak - Rabbine

B) İftar - Rabbine

C) İftar - Annesine

D) İmsak – Annesine

3. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde sadece Ramazan ayında gözlemlediğimiz 
uygulamalardan birisi değildir?

A) Sahurda davul çalmak

B) İftarda top patlatmak

C) İftar çadırları kurmak

D) Misafir ağırlamak
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4. Bu ay yaklaşınca evlerde hazırlıklar başlar. Bu mübarek ayda mukabele okuyacak kimseler 
planlamalarını yaparlar. İftar ve sahur sofraları için alışveriş yapılır. Bu ayda yemekler 
daha bir özenli hazırlanır. Ay boyunca daha rahat oruç tutabilmek için günlük hayatın 
akışında bazı değişiklikler yapılır.

Parçada anlatılan ay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recep

B) Şaban

C) Muharrem

D) Ramazan

5. Bir kişinin Kur’an okumasına, cemaatin de okunan ayetleri Mushaf’tan takip etmesine 
---- denir. 

Verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Cüz

B) Ayet

C) Mukabele

D) Hafız

6. Aşağıdakilerden hangisi oruçla ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Ramazan ayında oruç tutmak sünnettir.

B) Muharrem ayının dokuz, on ve on birinci günü oruç tutmak sünnettir.

C) Şevval ayında altı gün oruç tutmak sünnettir.

D) Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak müstehaptır.
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7. Ramazan toplumumuzda bir iyilik fırsatı olarak görülür. Bu ayda yapılan iyiliklerin 
sevabının kat kat verileceğini bilen Müslümanlar kendi durumlarına göre yardımlarda 
bulunurlar. Kimileri Ramazan kolileri hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtırken kimileri 
de zekât ve sadakalarını kardeşlerine ulaştırmaya çalışırlar. Yapabildikleri hayır işlerine 
koşarlar. Çünkü Ramazan paylaşma ve yardımlaşma ayıdır.

Bu parçaya göre Ramazan ayıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Müslümanlar Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırlar.

B) İnsanlar kendilerini daha çok düşünür ve bireysellik ön plana çıkar.

C) Toplumdaki birlik ve beraberlik artar.

D) Yardımlaşma ve dayanışma duygusu gelişir.

8. Serkan, ailedeki herkesin sahura kalkmasını, iftardaki coşkusunu merakla gözlemliyordu. 
Oruç  tutmayı merak ediyor, kendisi de tutmak istiyordu. Serkan henüz çok küçük olduğu 
için annesi tam gün oruç tutamayacağını ama öğlene kadar tutabileceğini söyledi. Ertesi 
gün Serkan da evdekilerle birlikte sahura kalktı, yemeğini yedi, niyet etti ve orucunu 
öğlene kadar tuttu. Bu onun için gurur verici ve ileriki zamanlar için hazırlık olacak ilk 
oruçtu.

Serkan’ın tuttuğu oruca verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekne orucu

B) Muharrem orucu

C) Şükür orucu

D) Kaza orucu

9. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan bayramlarındaki uygulamalardan biri 
değildir?

A) Büyükler ziyaret edilir.

B) Çocuklar sevindirilir.

C) İkramlarda bulunulur.

D) Teravih namazı kılınır.
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10. 

I. Hz. Süleyman’ın (a.s.) babasıdır.

II. Kitap verilen dört peygamberden biridir.

III. Sesi çok güzeldir.

Özellikleri verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. İsa (a.s.)

B) Hz. Davud (a.s.)

C) Hz. Musa (a.s.)

D) Hz. Muhammed (s.a.v.)

11. “Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında hak ve adaletle hükmet. 
Hevâ ve hevese uyma, yoksa bu, seni Allah yolundan saptırır. Doğrusu Allah’ın yolundan 
sapanlara, hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır.” (Sâd suresi, 26. ayet.)

Bu ayetten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Hz. Davud’a (a.s.) insanlara karşı adaletli olması emredilmiştir.

B) Allah’ın (c.c.) yolundan sapanlar uyarılmıştır.

C) Nefsine uymanın Allah yolundan saptıracağı belirtilmiştir.

D) Hz. Davud’a (a.s.) Zebur verilmiştir.

1- A
2- B
3- D
4- D
5- C
6- A
7- B
8- A
9- D
10- B
11- D
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1. “Allah’ım! Senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli 
isterim. Allah’ım! Senin sevgini, bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl.” 
(Tirmizî, Deavât, 72.)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud’un (a.s.) duasında istediklerinden biri 
değildir?

A) Allah’ı (c.c.) görmek

B) Allah (c.c.) tarafından sevilmek

C) Allah’ın (c.c.) sevdiği kulları tarafından sevilmek

D) Allah’ın (c.c.) sevdiği davranışları yapmak

2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud’un (a.s.) hayatıyla ilgili doğru bir bilgi 
değildir?

A) İsrailoğlullarına peygamber olarak gönderilmiştir.

B) Câlût’a karşı Tâlût’un ordusunda yer almıştır.

C) Zırh yapıp satarak geçimini sağlamıştır.

D) Hz. Yusuf’un (a.s.) babasıdır.

3. “Allah’ın en çok hoşnut olduğu oruç, Davud’un orucudur. O, yılın yarısını oruçlu geçirirdi. 
YüceAllah’ın en çok hoşnut olduğu namaz da Davud’un namazıdır. O, gecenin yarısını uyku 
ile geçirir, sonra kalkıp namaz kılar, sonra gecenin kalanında yine uyurdu.” (Müslim, Sıyâm, 
190.)

Verilen hadiste Hz. Davud’un (a.s.) hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Peygamberliği

B) Hükümdarlığı

C) İbadetlerine düşkünlüğü

D) Halkıyla olan iletişimi
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4. Yüce Allah, Hz. Davud’a ---- isimli ilahi kitabı vermiştir.

Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) Zebur

B) Tevrat

C) İncil

D) Kur’an-ı Kerim

5. Rabbena dualarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İki dua da “Rabbena” kelimesiyle başladığı için bu dualara “Rabbena duaları” denir.

B) Namazda ilk oturuşta okunurlar.

C) Dualardan ilki, Bakara suresi 201. ayette geçmektedir.

D) Dualardan ikincisi İbrahim suresi 41. ayette geçmektedir.

6. Ey Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi, cehennem azabından koru. Ey 
Rabbimiz! Ahirette hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla. 
Rahmet et, ey merhametlilerin en merhametlisi.

Aşağıdakilerden hangisi Rabbena dualarında istenenlerden biri değildir?

A) Cehennem azabından korunma

B) Hesap günü bağışlanma

C) Sadece ahirette iyilik

D) Rahmet ve merhamet
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7. Aşağıdakilerden hangisi Rabbena dualarının insanlara verdiği mesajlardan biri 
değildir?

A) Hem dünya hem de ahiret için dua edilmesi gerektiği

B) Dua ederken bencil olmamak gerektiği

C) Müslümanlara da dualarda yer verilmesi gerektiği

D) Bütün zamanı ibadet ederek geçirmek gerektiği

8. 

I. Rabbenâ âtinâ fiddünya haseneten

II. ve lil müminîne yevme yekûmül hisâb.

III. Rabbenağfirlî ve li vâlideyye

IV. ve fi’l âhireti haseneten ve kınâ azâben nâr.

Rabbena dualarında karışık verilen hangi iki cümle yer değiştirilirse okunuş 
doğru olur?

A) I ve II

B) II ve III

C) II ve IV

D) III ve IV
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9. Rabbena duaları ve anlamlarıyla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Rabbenâ âtinâ fiddünya haseneten ve fi’l âhireti haseneten – Rahmân ve Rahîm olan 
Allah’ın adıyla başlarım.

B) Ve kınâ azâben nâr - Bizi, cehennem azabından koru.

C) Rabbenağfirlî ve li vâlideyye ve lil müminîne yevme yekûmül hisâb - Ey Rabbimiz! 
Ahirette hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla.

D) Birahmetike yâ erhamerrâhimîn - Rahmet et, ey merhametlilerin en merhametlisi.

10. Aşağıdakilerden hangisi namazların son oturuşunda okunan dualardan biridir?

A) Sübhaneke

B) Rabbena

C) Kunut

D) Ayete’l Kürsi

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Rabbena dualarına ait değildir?

A) Ve kınâ azâben nâr

B) Birahmetike yâ erhamerrâhimîn

C) Rabbenağfirlî ve li vâlideyye

D) İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn

1- A
2- D
3- C
4- A
5- B
6- C
7- D
8- A
9- B
10- B
11- D




