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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Konu Pekiştirme Testleri

.
SINIF

ÜNİTE:

Adı: .....................................
Soyadı: ................................
Sınıf: ......... No: ..................
Doğru: ....... Yanlış: ...........

Ramazan ayı boyunca tutulan orucun sonunda bütün
Müslümanlar bayram sevinci yaşarlar.

1.

TEST - 3

Kaza
Ramazan
ve Kader
Ayı ve Oruç İbadeti

Ramazan ayı geldiğinde ülkemizde olağanüstü bir
hareketlilik başlar. Çarşı ve pazarlarda ramazana
özgü gıdalar yerini alır. Televizyon kanallarında ramazan ayına özgü programlar kendini gösterirken,
birçok gazetede de ramazan sayfaları oluşturulur.
Şehirlerin önemli yerlerine iftar çadırları kurulurken,
büyük camilerin minareleri arasına mahyalar asılır.
İftar sonrasında da bin bir türlü ramazan etkinlikleri
düzenlenir. Ramazan ayrıca yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı zamandır.

Aşağıda verilenlerden hangisi Ramazan Bayramı
ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A)

Bayram sebebi ile toplumda paylaşma ve dayanışma duygusu yoğun olarak yaşanır.

B)

Bu bayramda oruç tutmanın sevabı diğer günlere
göre daha fazladır.

C) Bayram günlerinde akraba ve aile büyükleri ziyaret edilmelidir.

4.

D) Bayramda evimize gelen misafirlere ikramda
bulunmak sevaptır.

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle ülkemizde
Ramazan ayı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A)

Kültürümüzde Ramazan ayının önemli bir yerinin
olduğu

B)

Ramazan’ın hayır ve bereket ayı olduğu

C) Ramazan ayı vesilesi ile camilerin dolup taştığı
Hastalık ve yolculuk gibi çeşitli
özürlerle tutulamayan oruçların
daha sonra tutulamadığı
gün sayısınca tutulmasına denir.

3.

Öğretmen aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
A) Adak Orucu

B) Kaza Orucu

C) Nafile Oruç

D) Muharrem Orucu

I

II

III

Peygamberimiz Ramazan
ayında hicret
etmiştir.

Kuran bu
ayda indirilmeye başlanmıştır.

C) I ve III

ORUCU BOZMAYAN DURUMLAR

■■ ...........................................
■■ ..........................................
■■ ..........................................
■■ ..........................................

5.

Oruç bu
ayda farz
kılınmıştır.

Yukarıda verilen ifadelerden hareketle Ramazan
ayını önemli kılan özellikler aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I ve II
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2.

D) Bayram hazırlıklarının ramazan ayında yoğunluk
kazandığı

B) II ve III
D) I, II, ve III

Yukarıda verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olmaz?
A)

Oruç olduğunu unutarak bir şeyler yiyip içmek

B)

Banyo yapmak veya duş almak

C) Vücudun herhangi bir yerinin yaralanıp kanaması
D) Serum kullanmak

6.

Ramazan ayında oruç tutmanın dini bakımdan
hükmü nedir?
A)
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Hazırlayan: Mevlüt KESMAN

7.

Kuran’ın Ramazan ayında indirilmeye başladığını
haber veren ve Ramazan ayının bin aydan daha
hayırlı olduğunu müjdeleyen sure aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bakara Suresi

B) Kadir Suresi

C) Muhammed Suresi

D) Fetih Suresi

“Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun
yemesini içmesini terk etmesine Allah’ın ihtiyacı
yoktur”(Buhârî, Savm, 8)

11. Yukarıda verilen hadis ışığında aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

Orucun başlama vaktine ............,
orucu açtığımız
1

A)

Oruç aynı zamanda ahlâk ve davranış yönünden
de insanın kendisini tutmasıdır.

B)

Oruç tutan insan diğer ibadetleri de yerine getirmelidir.

C) Oruç İslâmiyet’te önemli yeri olan ibadetlerdendir.

denir. Ramazan ayında kıldığımız
vakte ise ...........
2

8.
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D) Orucun sabrı güçlendiren bir yönü de vardır.

3
namazı denir.
20 rekatlık sünnet namaza ise ............
Yukarıda verilen paragraftaki boşluklar sırası ile
aşağıdakilerden hangi seçenekle doldurulabilir?
A) İmsak - İftar - Sahur

B) Teravih - İftar - Fitre

İslâm dini insanları güçleri oranında sorumlu tutmuştur.
İnsanların güçlerini aşan ve sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir.

C) Sahur- İmsak -Teravih D) İmsak - İftar - Teravih

12.Yukarıda verilen bilgiler ışığında aşağıda verilen-

■■ “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.”
Hz. Muhammed (S.a.v)

■■ “Fakirleri görüp gözetiniz.” Hz. Muhammed (S.a.v)

9.

Yukarıda verilen hadislerin Ramazan ayında hangi
ibadetin önemine dikkat çektiği söylenebilir?
A) Fıtır Sadakası

B) Ramazan Orucu

C) Namaz Bilinci

D) İftar Yapma

10.Müslümanların Ramazan ayında oruç tutmalarında
öncelikli amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Daha sağlıklı bir yaşam sürme isteği

B)

Aç ve yoksul insanların halinden anlama

D) Kötü davranışlardan uzak durmayı öğrenme

B C D
B C D

3. A
4. A

B C D
B C D

5. A
6. A

B C D
B C D

A)

Uzun bir iş seyahatine çıkan Mustafa Bey’in yolculuk esnasında tutamadığı oruçlarını döndüğünde kaza edebilmesi

B)

Kuş gribine yakalanan Rabia Öğretmen’in tedavisi tamamlandıktan sonra tutamadığı gün sayısınca oruç tutması

C) İyileşme imkânı bulunmayan bir hastalığa yakalanan Niyazi Dede’nin oruç tutamadığı gün sayısınca fakirlere fidye vermesi
D) Geç saatte uyuduğu için sahura kalkamayan
Ahmet’in oruç tutmayarak daha sonra kaza edebilme imkânı

Kuran’ın indirilme sürecinde her yıl Ramazan
ayında Cebrail ile Peygamberimiz o zamana kadar gelen ayetleri karşılıklı olarak okurdu. Önce
Cebrail okur, Peygamberimiz dinler, sonra da
Peygamberimiz okur Cebrail dinlerdi.

13.Yukarıda bahsedilen olayın Ramazan aylarında

gelenek halinde devam ettirilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

C) Allah’ın emrini yerine getirme ve rızasını kazanma

1. A
2. A
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lerden hangisi dinimizin oruç için getirdiği kolaylıklardan biri olarak gösterilemez?

7. A
8. A

A) Hatim

B) Mukabele

C) Tecvid

D) Tefekkür

B C D
B C D

9. A
10. A

B C D
B C D

11. A
12. A

B C D
B C D

13. A
14. A

B C D
B C D

Bu testlerin bütün hakları yazarlarına aittir. Sadece öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına eğitim amaçlı sunulmuştur. Testlerin cevap anahtarlarını www.dinkulturu.org üzerinden indirebilirsiniz.

