


DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

5.Sınıf

Allah İnancı

Ramazan ve Oruç

Adap ve Nezaket

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı

Çevremizde Dinin İzleri
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✓

İslamiyet’te Allah’a 
inanmak, ergenlik çağına 
girmiş akıllı her insanın 
sorumluluğudur.

I

Allah’a inanmak imanın 
esasları arasındadır.II

Allah’a inanan kişi, kendi-
sini sürekli görüp gözeten 
yüce bir yaratıcının oldu-
ğunu bilir.

Bütün bu kâinat ve düzen 
hiçbir etkiye uğramadan 
kendiliğinden oluşmuştur.

III

IV

Y

✗

 

Yukarıda verilen doğru - yanlış işaretle-
melerinden hangilerinde hata yapılmış-
tır?

A) Yalnız II. B) II ve III.

C) I ve III. D) II ve IV.

2. Evren bir düzen içerisinde hareket et-
mektedir ve bu hareketinde asla bir ak-
saklık olmamaktadır. Mevsimler sırasıy-
la oluşmakta, hava olayları bir düzenle 
meydana gelmektedir. İnsan bu durumu 
bir yaratıcıya bağlamakta ve onun tek 
olduğunu düzenin kusursuz işleyişinden 
anlamaktadır.

Yukarıdaki metne bir başlık koyulacak 
olsa bu başlık hangisi olurdu?

A) Evrenin Düzeni Kendiliğinden Sağlanır

B) Allah’ın Varlığı ve Birliği

C) İnsan Düzene Ayak Uydurur

D) İnsanlığın Kurtuluş Mücadelesi

3. Allah, ---- ismi ile yarattıklarının hayatının 
devamı için onlara sonsuz nimetler verir. 
Evrendeki tüm varlıklar Allah’ın rahmet ve 
varlığını devam ettirir. Allah bu ismi ile, ken-
disine inanan ya da inanmayan tüm insan-
lara rahmet bağışlar.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere 
Allah’ın hangi ismi yazılırsa anlam bü-
tünlüğü bozulmaz?

A) Rahim B) Rahman 

C) Kadir D) Samed

4. Bizim duymadığımızı duyar Allah

Yerdeki karıncanın ayak seslerini

Dağların arasındaki kuşların ötüşünü

Kâinattaki her şeyi işitir Allah

Yukarıdaki şiirde Allah’ın hangi sıfatına 
vurgu yapılmıştır?

A) Basir B) Kudret

C) Semi D) Rahim

5. I. Hz. İbrahim’in soyundan birçok peygam-
ber geldiği için ona peygamberlerin ata-
sı denmiştir.

 II. Hz. İbrahim’in babası putlara tapıyordu.

 III. Hz. İbrahim, oğlu İsmail ile birlikte Kâbe’yi 
inşa etmiştir.

Hz. İbrahim ile ilgili yukarıda verilen bil-
gilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.

1. ÜNİTE
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5. Sınıf

6. “...Siz hiç düşünmez misiniz?”

“...De ki: Hiç bilenle bilmeyenler bir olur 
mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.”

Yukarıda verilen ayetlerde yüce Allah in-
sanların hangi özelliğini vurgulamıştır?

A) Topraktan yaratılışlarını

B) Akıllı oluşlarını

C) Sosyal oluşlarını

D) Çalışkan oluşlarını

7. Aşağıdakilerden hangisi evrende düzen-
li bir işleyiş olduğunu gösteren olaylar-
dan değildir?

A) Evrendeki sayısız gezegenin yörüngele-
rinde sapmadan hareket etmesi

B) Kuzey Kutbu’ndaki buzulların her geçen 
gün erimesi

C) Evrende su döngüsünün var olması

D) Her gün Güneş’in doğması ve batması

8. “Bu insanlar devenin nasıl yaratıldığına, 
göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl 
dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına bir bak-
mazlar mı?”

(Gaşiye suresi, 17 - 21. ayetler)

Yukarıdaki ayete göre hangisi akıllı bir 
insandan beklenmez?

A) Olaylar hakkında düşünmesi

B) Evrenin nasıl yaratıldığı hakkında akıl 
yürütmesi

C) Dağlar, denizler ve ırmakların niçin yara-
tıldığını araştırması

D) Güneş sistemi hakkında akıl yürütmenin 
günah olduğunu savunması

9. 
İnsanın bir işle ilgili olarak elinden geleni 
yaptıktan sonra, Allah’a dayanıp güven-
mesine ---- adı verilir.

Tanımdaki boşluğa gelmesi gereken ke-
lime aşağıdakilerden hangisidir?

A) takdir B) teşekkür

C) tevekkül D) terfi

10. 

Allah’a inanan kişi yaptığı davranış-
ların hesabını vereceğine inanmaz.

✿

Her varlığın bir yaşam süresi ve 
ömrü vardır.

■

İnsan inanan bir varlık olması nede-
niyle diğer canlılardan ayrılır.

★

Kişi aklını kullanarak, olaylar hakkın-
da neden sonuç ilişkisi kurar.

▲

İnsanın aklı ve inanma ihtiyacı ile ilgili 
yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşı-
lamaz?

A) ★ B) ■ C) ✿ D) ▲

11. I. “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket 
etmektedir.”

(Rahman suresi, 5. ayet)

 II. “Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş 
yere yaratmadık.”

(Sad suresi, 27. ayet)

 III. “O geceyi, gündüzü ve Ay’ı, Güneş’i ya-
ratandır. Herbiri bir yörüngede yüzmek-
tedirler.”

(Enbiya suresi, 33. ayet)

Yukarıdaki ayetlerin hangileri evrendeki 
düzen ve uyum ile ilgilidir?

A) I ve II. B) II ve III.

C) I ve III. D) I, II ve III.
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1. I. II. III. IV.
BasarSamedİradeİlim

Yüce Allah’ta bulunan fakat insanlarda bu-
lunmayan özelliğin adının yazılı olduğu ba-
lon patlatılacaktır.

Buna göre kaç numaralı balon patlatıl-
malıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

2. Allah, gönderdiği ayetlerle insanın aklını kul-
lanmasına vurgu yapmış ve evren üzerinde 
düşünmesini istemiştir. Allah, Kur’an’da ev-
rende yarattığı şeylerden örnekler vererek, 
varlığına deliller göstermiştir. İnsanları, sık 
sık soru sormaya ve düşünmeye teşvik eden 
Allah, ayetleri ile evrendeki muhteşem düzeni 
açıklamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Al-
lah’ın varlığına kanıt gösterilemez?

A) “Biz yeri, göğü ve ikisi arasındakileri boş 
yere yaratmadık.”

(Sa’d suresi, 90. ayet)

B) “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı 
ve yakınlara yardım etmeyi emreder, fe-
nalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşü-
nüp tutasınız diye öğütler verir.”

(Nahl suresi, 90. ayet)

C) “Gökten uygun bir ölçüde yağmur indir-
dik ve faydalanmanız için onu yeryüzün-
de tuttuk.”

(Mü’minun suresi, 18. ayet)

D) “Göğe bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltil-
miştir? Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl 
dikilmiştir?”

(Ğaşiye suresi, 18 - 19. ayetler)

3. “O, öyle Allah’tır ki ondan başka ilah yoktur. 
Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirge-
yendir, bağışlayandır.”

(Haşr suresi, 22. ayet)

Yukarıdaki ayette altı çizili sözcük Al-
lah’ın hangi sıfatının karşılığıdır?

A) İlim B) Vahdaniyet

C) Semi D) Hayat

4. 

Hz. İbrahim aklını kullanarak Allah’ın 
varlığına ve birliğine ulaşmıştır.

Hz. İbrahim, oğlu İsmail ile birlikte 
Kâbe’yi inşa etmiştir.

Hz. İbrahim, çocukluk yıllarında ba-
basının dinine inanıyordu.

Hz. İbrahim ile ilgili yukarıda verilen bil-
gilerin doğru / yanlış sıralaması nasıl ol-
malıdır?

A) D - D - Y B) Y - D - D

C) D - Y - D D) Y - Y - D

5. Dua, ibadettir. Dua etmek kişiyi Allah’a 
yakınlaştırır. Dua, Müslümanların birlik ve 
beraberliği açısından önemlidir. Müslüman-
lar Allah’a olan sevgilerini, dileklerini dua 
ile anlatırlar. Allah ile en etkili iletişim ara-
cı olan dua, günlük hayatımızın her yerine 
yerleşmiştir. Dua ederken, Hz. Muhammed, 
Hz. Ali gibi örnek şahsiyetlerin dualarını 
söyleyebildiğimiz gibi kendi cümlelerimiz-
den oluşan dualar da söyleriz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi top-
lumsal birlik ve beraberliğimizi güçlendi-
recek bir dua örneği değildir?

A) Allah yardımcın olsun.

B) Allah şifa versin.

C) Allah vatana millete hayırlı evlat eylesin.

D) Allah cezanı versin.
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5. Sınıf

6. İhlas suresinde geçen “Her şey ona muh-
taçtır; o hiçbir şeye muhtaç değildir.” ayeti 
Allah’ın aşağıdaki sıfatlarının hangisini 
ifade etmektedir?

A) Semi B) Samed

C) Basar D) İrade

7. • Doğruya ve hakka bağlanmış, gerçeği 
görmüş, Allah’a inanan kimse anlamla-
rına gelir.

  • Hz. İbrahim’in getirdiği tevhit dinine ina-
nanlara verilen isimdir.

  • Allah’ın var olduğunu, tek ve bir oldu-
ğuna inanmak, putlara tapmamak, bu 
inancın en önemlisi ilkesidir.

Yukarıda temel özellikleri verilen inancın 
adı nedir?

A) Yahudilik B) Putperestlik

C) Haniflik D) Hristiyanlık

8. “Allah’ım benden daha iyi bildiğim şeyler için 
beni bağışla. Ben yine ona dönüşüm sen 
de bana mağfiretle yönel. Allah’ım söz verip 
vefa göstermediğim sözlerim için beni bağış-
la. Sana yaklaşmak için dilimle söylediğim 
hâlde, sonradan kalbimin karşı çıktığı şeyler 
için beni bağışla. Allah’ım gözlerimin işaret-
lerini, faydasız sözlerimi, kalbimin yersiz is-
teklerini ve dilimin sürçmelerini bağışla.”

Hz. Ali (Nehcü’l Belaga)

Hz. Ali’nin duası için aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Allah’tan bağışlanma (af) dilemiştir.

B) Allah’a dua ederken ona içtenlikle ses-
lenmiştir.

C) Bilip bilmeden yaptığı hataları için tövbe 
etmiştir.

D) Allah’ın kendisini bağışlamayacağına 
inanmaktadır.

9. I. Hamdolsun.

 II. Elhamdülillah.

 III. Maşallah.

Yukarıdakilerden hangileri dilimize yer-
leşmiş dualara örnek verilebilir?

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.

10. 
 I. Kul huvallâhu ehad

II. Lem yelid ve lem yûled

III. Allah’s samed

IV. Velem yekün lehû küfuven 
ehad

Yukarıdaki öğrenci İhlas suresini okurken 
bazı ayetlerin sırasını karıştırmıştır.

Hangi iki ayetin yeri değiştirilince sure-
nin okunuşu doğru olur?

A) I ve II. B) II ve III.

C) I ve IV. D) III ve IV.

11. Kültürümüzde dua etmek çok önemli bir 
yer tutmaktadır. Dinimize uygun olan örf ve 
adetlerimizde, düğün, doğum gibi sevinçli 
olaylarda ya da cenaze, hastalık gibi üzün-
tülü anlarımızda dua ederiz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi se-
vinçli anlarda yapılan bir dua örneğidir?

A) Allah rahmet eylesin.

B) Allah şifa versin.

C) Allah mesut etsin. 

D) Allah cennette kavuştursun.
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UYGULAMA

5. Sınıf

1

A. Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara yazalım.

Allah

a. b. c. ç.

d.

1 2 3

6

e. f.

iman değerli doğuştan

akıllıdinimizinölçüye

İnsanı diğer varlıklardan
üstün kılan en önemli
özelliği ........................ 
olmasıdır.

İnsan aklı ve düşünmesiyle 
.................................. 
bir varlıktır. 

..............................., 
insanlardan kendilerine
verilen akıl nimetini 
kullanmalarını ister.

Allah’a inanmak 
.................................... 

esaslarından birincisidir.

İnsanın aklını kullanması 
.................................. 
bir gereğidir.

Kur’an’da, Allah’a inanma 
duygusunun insana 
.............................................. 
verildiği bildirilmektedir.

Doğadaki canlı ve cansız 
tüm varlıklar belli bir düzen 
ve .................................. 
göre yaratılmıştır.

54

7
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5. Sınıf

B. Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazalım.

Bitkiler, hayvanlar, gezegenler birer varlıktır.1. ......

3. ......

5. ......

7. ......

2. ......

4. ......

6. ......

8. ......

Allah bütün canlıları akıllı olarak yaratmıştır.

İnsan, aklı sayesinde düşünür, araştırma yapar.

İslamiyet “tevhit dini” olarak da bilinir.

Yüce Allah yalnızca bu dünyayı yaratmıştır.

Yüce Allah’ın hiçbir şekli yoktur.

Yüce Allah her şeyden haberdardır.

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği 
yürüyebilmesidir.
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1. I. Ramazan hicri takvimin dokuzuncu ayıdır.

 II. Farz olan oruç bu ayda tutulur.

 III. Kur’an’ı Kerim bu ayda indirilmeye baş-
lanmıştır.

 IV. Hac ibadeti bu ayda yapılır.

Ramazan ile ilgili yukarıdaki bilgilerden 
hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) I, III ve IV.

C) I, II ve III. D) II ve III.

2. Berkecan beşinci sınıf öğrencisiydi. İlko-
kulda iken Ramazan ayında tekne orucu 
tutmuştu. Bu sene Ramazan ayında ilk kez 
tam gün oruç tutmuştu. Ramazan ayının ilk 
günü ailesi ile sahur sofrasının bereketine 
kavuşmuş, sabah namazını kılıp uyumuştu. 
Öğleye kadar çok zorlanmamıştı, ikindi ci-
varında susamış ve acıkmıştı. Aç insanların 
hâlini anlamaya çalışmış ve iftarın gelmesi-
ni dört gözle beklemişti. İftar sofrasında ba-
bası Berkecan’a ilk orucundan dolayı tebrik 
etmiş ve ona 50 ¨ harçlık vermişti. Berke-
can şaşırarak bunun ne olduğunu sorunca; 
babası oğluna gülümseyerek “diş kirası” 
oğlum diye cevap vermişti.

Bu hikâyeye göre babasının Berkecan’a 
harçlık vermesinin sebebi aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?

A) Yemeğini güzel yediği için

B) Anne babasına saygılı olduğu için

C) Beş vakit namaz kıldığı için

D) Sabırla oruç tuttuğu için

3. Aklı başında, sağlıklı ve ergenlik çağına 
girmiş her Müslüman’ın ---- ayında oruç tut-
ması farzdır.

Parçadaki boşluğa gelmesi gereken keli-
me aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recep B) Şaban

C) Ramazan D) Muharrem

4. Müstehab, Allah’ın yapılmasını hoş gördü-
ğü, tavsiye ettiği ama zorunlu kılmadığı iş 
ve davranışlardır. Müstehap ibadetler kişiye 
sevap kazandırır.

Buna göre aşağıdaki oruç çeşitlerinden 
hangisi müstehaptır?

A) Ramazan orucu

B) Muharrem orucu

C) Pazartesi ve perşembe günleri tutulan 
oruç

D) Kaza orucu

5. Ramazan bayramı ile ilgili olarak aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ramazan Bayramı’nda teravih namazla-
rına devam edilir.

B) Ramazan Bayramı’nın birinci günü sa-
bah bayram namazına gidilir.

C) Ramazan Bayramı’nda tanıdıklar ve ak-
rabalar ziyaret edilir.

D) Mezarlıklar ziyaret edilerek geçmişler 
için dua okunur.

6. Oruç tutan insan,

  • Yalan söylememelidir.
  • Hile yapmamalıdır.
  • Kaba, kırıcı davranmamalıdır.
  • İnsanlarla iyi ilişkiler kurmalıdır.

Verilenlere göre varılacak en kapsamlı 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oruç tutan insan, kendine, ailesine, top-
luma faydalı insandır.

B) Oruç tutan insan derslerinde başarılı in-
sandır.

C) Oruç tutan insan arkadaşları tarafından 
sevilir.

D) Oruç tutan insan ailesi tarafından sevilir.

2. ÜNİTE
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5. Sınıf

7. Fitre ile ilgili olarak aşağıdaki öğrenciler-
den hangisinin ifadesi doğru değildir?

A)

B)

C)

D)

Yardımlaşma ve dayanışma
için önemlidir.

Fitrenin miktarı fakir birinin
bir aylık yiyecek ihtiyacı 
kadardır.

Bir diğer adı da fıtır 
sadakasıdır.

Ailedeki her birey için fitre 
vermek gerekir.

8. 

Ramazan ayı gelmeden 
önce ne gibi hazırlıklar 

yapılır?

Öğretmenin tahtada sorduğu soruya 
aşağıdaki cevaplardan hangisi verilmez?

A) Evler, camiler, sokaklar temizlenir.

B) Akşamları teravih namazı kılınır.

C) Yemekler, tatlılar hazırlanır.

D) Minareleri süslemek için mahyalar hazır-
lanır.

9. 
Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlar tarafın-
dan karşılıklı okunmasıdır.

Yukarıda hangi dinî kavramın tanımı ya-
pılmıştır?

A) Mushaf B) Teravih

C) Hatim D) Mukabele

10. Hz. Davud (a.s.) için,

 I. Kraldır.

 II. Peygamberdir.

 III. Sesi güzeldir.

 IV. Beşikte iken konuşmuştur.

bilgilerinden hangileri söylenebilir?

A) I, II ve IV. B) I, II ve III.

C) II ve III. D) II ve IV.

11. “Her kim bir oruçluya iftar yemeği yedirirse, 
kendisine onun sevabı kadar sevap verilir, 
oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilt-
mez.”

Hadis-i Şerif

Yukarıdaki hadiste altı çizili bölüm hangi 
zamana işaret etmektedir?

A) Orucun başladığı zamana

B) Sahur vaktine

C) Orucun açıldığı zamana

D) Seher vaktine

12. • Teravih • İmsak

  • İftar • Sahur
  • Hac • Kadir gecesi
  • Fıtır sadakası • Mahya

Yukarıdaki kavramlardan kaç tanesi Ra-
mazan ayı ve oruç ile ilgilidir?

A) 9 B) 8 C) 7 D) 5
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1. 

Hz. Davud Peygamber olmasının 
yanı sıra bir kraldır.

Hz. Davud, Calut’un ordusu ile iş bir-
liği yapmıştı.

Hz. Davud’a derin bir anlayış, ilim ve 
hikmet verilmişti.

Hz. Davud ile ilgili yukarıda verilen bil-
gilerin doğru / yanlış sıralaması nasıl ol-
malıdır?

A) D - Y - D B) D - D - Y

C) D - D - Y D) Y - D - D

2. I. Kültürümüzde eskiden beri var olan diş 
kirası geleneği

 II. Fıtır sadakası

 III. Orucun iradeyi güçlendirmesi

Yukarıdakilerden hangisi Ramazan ayı-
nın toplumsal yönlerine aittir?

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.

3.  Teravih İmsak

İftar Muharrem

Yukarıdaki tabloda Ramazan ayı ile ilgili ol-
mayan kavramın yazılı olduğu bir kutucuk 
boyanacaktır.

Buna göre şeklin yeni hâli nasıl olmalıdır?

A) B)

C) D)

4. “Çocukluğumun en güzel Ramazan anıla-
rını Ramazan ayında biriktirmiş olduğumu 
fark ettim. Bahçemizde oynadığımız oyun-
lar, kiraz ağaçları ve tekne oruçlarım hatı-
ramda çok güzel bir yer edinmiştir. Sahura 
kalktığım anda içimde duyduğum heyecanı 
bugün yeniden yaşamayı öyle çok isterdim 
ki. Öğle vaktine kadar çelik çomak oynayıp, 
annemin “iftar hazır oğlum” sesi ile oyunu 
bırakıp sofraya koştuğum anlarda benden 
mutlusu yoktur. Bugün ben de çocuklarıma 
bu gelenekleri yaşatıp, büyüdüklerinde belli 
bir ramazan anılarının oluşması için elim-
den geleni yapacağım.”

Yukarıdaki metne gelebilecek en uygun 
başlık hangisidir?

A) İbadetlerin Önemi

B) Ramazanda Çocuk Olmak

C) Oruç ve Gençlik

D) Oruç Çeşitleri

5. Ramazan ayı:

  • Yardımlaşma ayıdır.

  • Rahmet ayıdır.

  • Paylaşma ayıdır.

  • Sabır ayıdır.

Buna göre Ramazan ayında yapılan aşa-
ğıdaki davranışlardan hangisi doğru de-
ğildir?

A) İftar düzenleyip komşuları çağırmak

B) Sahur zamanı gelen davulcuyla tartış-
mak

C) Ailemizle birlikte teravihe gitmek

D) Bağışlanmak için bol bol dua etmek
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5. Sınıf

6. 

Oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz.

Ayşe

Ayşe’nin sorduğu soruya aşağıdaki ar-
kadaşlarından hangisi yanlış cevap ver-
miştir?

A) Cenk: Kötü söz ve davranışlardan uzak 
durmalıyız.

B) Mert: Yalan ve dedikodudan kaçınmalı-
yız.

C) Sude: İnsanlarla iyi geçinmeliyiz.

D) Tarık: Müslümanları kırıp incitmeliyiz.

7. I. Hz. Davud, İsrailoğullarına gönderilen 
bir peygamberdir.

 II. Hem kral hem de peygamber olan Hz. 
Davud, kendisi de bir peygamber olan 
Hz. Zekeriya’nın babasıdır.

 III. Hz. Davud’a Zebur adlı kutsal kitap gön-
derilmiştir.

 IV. Filistin bölgesinde peygamberlik yapan 
Hz. Davud, halkını Allah’a imana davet 
etmiştir.

Yukarıdaki paragrafta Hz. Davud ile ilgili 
hangi cümlede yanlış bir bilgi verilmiş-
tir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

8. Açelya, bir yıldır hazırlandığı voleybol maçı 
öncesinde “Takımımız olarak bu sene şam-
piyon olursak üç gün oruç tutacağım.” diye-
rek Allah’a dua eder. Gerekli antrenmanları 
yapıp Allah’a tevekkül eden Açelya ve ar-
kadaşları voleybol maçında üstün başarı 
gösterir ve takımı şampiyon olur. Bunun 
üzerine Açelya, üç gün oruç tutar.

Yukarıdaki parçada Açelya’nın tuttuğu 
oruç çeşidinin adı nedir?

A) Kaza orucu B) Nafile oruç

C) Adak orucu D) Farz oruç

9. Muharrem ayının toplumumuzda çok önemli 
bir yeri vardır. Bu ayda Hz. Hüseyin için dua-
lar okunur, peygamberimize salavatlar getiri-
lir, oruçlar tutulur ve aşure tatlısı yapılarak ik-
ramda bulunulur. Peygamberimiz de bu ayda 
üç gün oruç tutarak bizlere örnek olmuştur.

Yukarıdaki metinde peygamberimizin 
tuttuğu Muharrem orucu, oruç çeşitle-
rinden hangisine örnek gösterilir?

A) Farz oruç B) Sünnet oruç

C) Müstehap oruç D) Vacip oruç

10. Oruç tutarken, orucun seva-
bını azaltan davranışlardan 
uzak durmalıyız.

Buna göre oruçlu bir Müslüman aşağıda-
kilerden hangisinden uzak durmalıdır?

A) Kavga etmek

B) Öfkesine hakim olmak

C) Dedikodudan kaçınmak

D) Güler yüzlü olmak
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1. 
“Ey Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette 
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından 
koru. Ey Rabbimiz! Ahirette hesabın 
görüleceği gün beni, annemi, babamı 
ve tüm mü’minleri bağışla. Rahmet et, 
ey merhametlilerin en merhametlisi.”

Yukarıda Rabbena dualarının anlamı veril-
miştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Dua ederken Allah’tan bağışlanma isteriz.

B) Yalnızca kendimiz için değil, ailemiz ve 
toplumumuz için de dua ederiz.

C) Bu dünyada ve ahirette iyilik isteriz.

D) İbadetlerimizi terk edersek Allah’a dua 
etme hakkımızı kaybederiz.

2. Hz. Davud, ibadete çok düşkündü. Allah’ın 
salih kullarından olan Hz. Davud, oruç tutar 
ve sabah akşam Allah’ı zikrederdi. Allah’a 
sevgisini ve bağlılığını göstermek amacı ile 
ilahiler okur, Allah’ı tesbih ederdi. Sesinin 
güzel oluşu kültürümüze ---- olarak yerleş-
miştir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere 
hangi ifade yazılmalıdır?

A) davudi ses B) bülbül sesi

C) ince ses D) ilahi

3. ★ Cuma namazı

● Teravih namazı

✿ Bayram namazı

▲ Sabah namazı

Yukarıdaki namazlardan hangileri yal-
nızca Ramazan ayında kılınır?

A) ★ B) ● C) ✿ D) ▲

4. I. Peygamberimizin Hırka-ı Şerifi’ne yapı-
lan ziyaretler

 II. Minareler arasında oruçla ilgili mahyalar 
asılması

 III. Mahallelerde iftar çadırlarının kurulması

Yukarıdakilerden hangileri kültürümüz-
de Ramazan ayında yapılan etkinliklere 
örnek verilebilir?

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.

5. Üç aylar, içinde barındırdıkları kandil gece-
leri sebebiyle mübarektir. Bu aylarda oruç 
tutulur, ibadetler yapılır ve kandillerimiz en 
güzel şekilde kutlanır.

Aşağıdaki kandillerden hangisi Rama-
zan ayı içerisinde yer almaktadır?

A) Miraç kandili B) Mevlit kandili

C) Kadir gecesi D) Regaib kandili

6. “Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu ol-
duğu bir günde ---- .

Verilen hadisi şerif aşağıdaki cümleler-
den hangisiyle devam ettirilirse yanlış 
olur?

A) kötü söz söylemesin

B) kavga etmesin

C) oruç tutmayanları uyarsın

D) ona biri kötü söz söylerse ben oruçluyum 
desin
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5. Sınıf

7. I. Mukabele

 II. Kadir gecesi

 III. Fıtır sadakası

Yukarıdakilerden hangileri “Ramazan 
ayı, Kur’an ayıdır.” cümlesinin gösterge-
leri arasında yer almaktadır?

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.

8. Ramazan ayı, oruç ayı olmasının yanı sıra 
iyilik ve güzellik ayıdır. Bu ayda ibadetler 
yapılır, fakirlere yardım edilir, çocuklar se-
vindirilir. Hem maddi hem de manevi olarak 
iyiliklerin bol miktarda yapıldığı Ramazan 
ayının kişisel ve toplumsal olarak birçok 
faydası vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ra-
mazan ayında yapılan maddi bir ibadet-
tir?

A) Fıtır sadakasının verilmesi

B) Kavga, dedikodu gibi kötü davranışlar-
dan kaçınılması

C) Teravih namazının kılınması

D) Mukabelelerin yapılması

9. 
Oruç bir kalkandır. Oruçlu kişi saygı-
sızlık yapmasın, kötü söz söylemesin. 
Eğer biri kendisine sataşırsa, “ben 
oruçluyum” desin.

Hadis-i Şerif

Yukarıda hadiste altı çizili ifadede pey-
gamberimiz orucun hangi yönünü vur-
gulamak istemiştir?

A) Kişiyi kötü davranışlardan uzaklaştırması

B) Kişiye çok sevap kazandırması

C) Orucun toplumsal bir ibadet olması

D) Orucun tutma vaktini

10. I. Bilerek yiyip içmek

 II. Uyumak

 III. Banyo yapmak

Yukarıdaki davranış ve tutumlardan han-
gileri orucu bozmaz?

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.

11. “Öyleyse içinizden kim bu aya (Ramazan 
ayına) erişirse onu oruçlu geçirsin.”

(Bakara suresi, 185. ayet)

Verilen ayette emredilen orucun dinî 
hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vacip B) Farz

C) Müstehap D) Sünnet

12. 

Emir

Ece

Sude

Kur’an-ı Kerim Ramazan 
ayının içinde yer alan Kadir 
gecesinde indirilmeye baş-
lanmıştır.

Ramazan ayında kişi oruç 
tutarak iradesini güçlendirir. 
Sabrı öğrenir ve empati duy-
gularını güçlendirir.

Dinen zengin durumda olan 
Müslümanlar Ramazan ayın-
da hacca giderler.

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin 
Ramazan ayının önemi konusunda söy-
ledikleri doğrudur?

A) Ece ve Emir 

B) Emir ve Sude

C) Ece ve Sude 

D) Ece, Emir ve Sude
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UYGULAMA

5. Sınıf

1
A. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1

3

5

6

4

2

1. Ramazan ayında yatsı ile vitir namazı arasında kılınan, sünnet olan namaz

2. Oruç türlerinden bir tanesi

3. Oruç tutmak için gece kalkıp yemek yemek

4. Muharrem ayında yapılıp dağıtılan tatlı

5. Oruç tutmanın farz olduğu ay

6. Hicri takvime göre senenin ilk ayı


