Konu Testleri
1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

8- Akşam ezanının okunmasıyla birlikte yeme-içmenin serbest olduğu ve orucun açıldığı
vakte ne ad verilir?
a) Sahur
b) İmsak
c) İftar
d) Mukabele
9- Sahur vaktinde yeme-içmenin sona erip oruç tutmaya başlanılan vakte ne ad verilir?
a) Sahur
b) İmsak
c) İftar
d) Mukabele
10- Ramazan ayında bir kişinin sesli olarak Kur'an okuması, diğer kişilerin de önlerindeki
Kur'an-ı Kerim'den okuyan kişiyi takip etmeleri şeklinde yapılan ibadetin adı nedir?
a) Teravih
b) Mukabele
c) Fitre
d) İftar
11- Teravih namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Toplam yirmi rekattır
b) Teravih namazını kılmak sünnettir
c) Her dört rekatta bir salâvat okunur
d) Öğle vaktinde kılınır
12- Ekonomik durumu yerinde olan Müslümanların Ramazan ayında fakirlere
vermelerivacip olan sadaka türünün adı nedir?
a) Fitre
b) Zekat
c) Fidye
d) Hatim
13- Aşağıdaki durumlardan hangisinde oruç bozulur?
a) Unutarak bir şey yemek veya içmek
b) Abdestin bozulması
c) Ağız yoluyla ilaç kullanmak
d) Gözümüze toz kaçması
14- Aşağıdaki durumlardan hangisinde oruç bozulmaz?
a) Bilerek bir şey yemek veya içmek
b) İğne yaptırmak
c) Sigara kullanmak
d) Sahurdan ağzımızda kalan ve nohut tanesinden daha küçük olan yiyecek kırıntısını yutmak
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1- Aşağıdakilerden hangisinde Ramazan ayını önemli kılan nedenler bir arada verilmiştir?
a) Hac ibadetinin yerine getirilmesi-Kur'an'ın bu ayda indirilmesi
b) Farz olan orucun bu ayda tutulması- Hac ibadetinin yerine getirilmesi
c) Kur'an'ın bu ayda indirilmesi-Kurban kesilmesi
d) Farz olan orucun bu ayda tutulması-Kur'an'ın bu ayda indirilmesi
2- Bir kişiye Ramazan orucunun farz olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
a) Müslüman ve akıllı olması
b) Zengin olması
c) Ergenlik çağına girmiş olması
d) Sağlıklı olması
3- Dinimizce geçerli bir mazereti olan kişiler, Ramazan ayında tutamadıkları oruçlarını
başka bir zaman tutarlar. Bu oruca ne ad verilir?
a) Adak orucu
b) Nafile oruç
c) Kaza orucu
d) Muharrem orucu
4- Oruç tutamayacak derecede hasta veya yaşlı olan kişilerin, tutamadıkları bu oruçlarının
yerine fakirlere verdikleri bir günlük yiyecek miktarı paraya ne ad verilir?
a) Zekat
b) Fidye
c) Kurban
d) Aşure
5- Bir işin olması veya bir dileğin gerçekleşmesine bağlı olarak tutulan oruca ne ad verilir?
a) Adak orucu
b) Nafile oruç
c) Ramazan orucu
d) Kaza orucu
6- Muharrem ayı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hicrî takvimin ilk ayıdır
b) 10. günü aşure günüdür
c) Peygamberimiz tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilmiştir
d) Farz olan otuz günlük orucun tutulduğu aydır
7- Oruç tutmak için geceleyin imsak vaktinden önce kalkıp yemek yenen vakte ne ad
verilir?
a) Sahur
b) İmsak
c) İftar
d) Mukabele

15- Aşağıdakilerden hangisi orucun bireysel faydalarındandır?
a) Oruç sayesinde toplum içindeki fakirler, kimsesizler, muhtaç durumda olanlar korunup
gözetilir
b) Oruç kişiyi Allah'ın rızasını kazanmaya yöneltir
c) İftar, teravih, mukabele gibi ibadetler Müslümanları kaynaştırır, dostluk ve sevgi bağlarını
güçlendirir
d) Oruç, toplum içinde yardımlaşma, paylaşma, dayanışma gibi duyguları güçlendirir
16- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin insanî yönünü gösteren bir durum değildir?
a) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir anne babadan dünyaya gelmesi
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik dönemlerini yaşaması
c) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) evlenmesi, çocuk sahibi olması
d) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vahiy alması
17- "De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım..." (Kehf suresi, 110. ayet)
"(Ey Muhammed) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir." (Zümer
suresi, 30. ayet)
Yukarıda verilen ayetler ışığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?
a) Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlara ölümden sonra ahiret hayatının varlığını haber vermiştir
b) Hz. Muhammed (s.a.v.) doğup büyümüş, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş, ömrü sona
erince vefat etmiştir
c) Hz. Muhammed (s.a.v.) şüpheli şeylerden uzak durmuş, araştırmayı, okumayı teşvik
etmiştir
d) Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Allah tarafından bazı insanların ölüm tarihleri bildirilmiştir
18- Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilince
başlangıçta Mekkeliler çok şaşırdılar, hatta inanmadılar. Çünkü insanlar
................................
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa ifade doğru
olur?
a) Bir peygamberin olağanüstü özelliklere sahip, gelecekten haber veren veya meleklere
benzeyen biri olması gerektiğine inanıyorlardı
b) Bir peygamberin geleceğine inanmıyorlardı
c) Bir peygamberin Araplardan değil de Türklerden veya Çinlilerden çıkacağına inanıyorlardı
d) Bir peygamberin kendileri gibi bir insan olması gerektiğine inanıyorlardı
19- "De ki: Ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar
verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı (geleceği) bilseydim elbette daha çok hayır
yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir
uyarıcı ve müjdeciyim." (A'raf suresi, 188. ayet)
Yukarıda yer alan ayet-i kerime mealinde Peygamberimiz ile ilgili hangi bilgiye yer
verilmemiştir?
a) Peygamberimiz insanlara ve hayvanlara asla zarar vermezdi
b) Peygamberimiz Allah'ın dilediğinden başka bir güce sahip değildi
c) Peygamberimiz geleceği bilmezdi
d) Peygamberimiz bir uyarıcı ve müjdeciydi
20- Hz. Muhammed'i (s.a.v.) diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Allah'tan yardım alması
b) Devlet başkanı olması
c) Allah'tan vahiy alması
d) Arap ve Müslüman olması
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