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1. Ramazan ayında oruç tutulmasının temel nedeni 

nedir? 

A) Peygamberimizin doğduğu aydır. 

B) Kur-an’ın indirilmeye başladığı aydır. 

C) Mekke’den Medine’ye hicretin olduğu ayır. 

D) Veda Hutbesi’nin olduğu aydır. 

 

 

2. Bakara suresi, 183. Ayet: -Ey iman edenler! 

Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz 

kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki 

(kötülükten) korunursunuz.- ayetinden aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılmaz? 

A) Oruç farz olan bir ibadettir. 

B) İman edenler oruç tutmalıdır. 

C) Bütün dinlerde oruç ibadeti ortaktır. 

D) Oruç tutan haramlardan sakınmalıdır. 

 

 

3. Aşağıdaki bilgilerden hangileri Ramazan ayıyla 

ilgili değildir? 

A) Nafile oruç tutmak. 

B) Teravih namazı kılmak. 

C) Kadir gecesini değerlendirmek. 

D) Sahur ve iftar yapmak. 

 

 

4. Aşağıdakilerin hangisi orucu bozan durumlardan 

biri değildir? 

A) Sakız çiğnemek. 

B) Şerbet içmek. 

C) Parfüm koklamak. 

D) İlaç içmek. 

 

 

 

 

5. Bazı davranışlarımız orucu bozmasa da değerini 

düşürür. Aşağıda verilenlerden hangisi oruçluya 

yakışmayan davranışlardan biridir? 

A) İyilik yapmak. 

B) Gıybet etmek. 

C) Selam vermek. 

D) Hal hatır sormak. 

6. Allah’ın yapılmasını zorunlu tuttuğu emirlere ne 

denir? 

A) Farz 

B) Sünnet 

C) Vacip 

D) Müstehab 

 

 

 

7. Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’ın 

yapılmasını istediği iş ve davranışlardır? 

A) Farz 

B) Sünnet 

C) Vacip 

D) Müstehab 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin 

davranışları ve bizden yapmamızı istediği 

ibadetlere verilen addır? 

A) Farz 

B) Sünnet 

C) Vacip 

D) Müstehab 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi orucun başlamadan 

önceki yeme zamanıdır? 

A) İmsak  

B) Sahur 

C) İftar  

D) Fitre 

 

 

 

 

10. Oruç aşağıdakilerden hangisi ile başlar? 

A) İmsak  

B) Sahur 

C) İftar  

D) Tan 
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11. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü 

bir ibadettir? 

A) Teravih Namazı  

B) Kur’an okumak 

B) Cuma namazı  

D) Fıtır Sadakası 

 

12. Aşağıda verilenlerden hangisi Oruç ibadetinin 

özelliklerinden birisi değildir? 

A) Yerine getirenler için bir kalkandır. 

B) Yerine getiren kişinin iradesini güçlendirir. 

C) Ramazan ayında yerine getirilen bir farzdır. 

D) Ramazan ayında kurban kesmek vaciptir. 

 

13. Allah rızası için tan yerinin ağarmasından 

başlayarak güneş batıncaya kadar gün boyu 

yemekten ve içmekten uzak durarak yapılan bir 

ibadete ne ad verilir? 

A) Farz 

B) Sünnet 

C) Oruç 

D) Fitre 

 

14. Kur’an-ı Kerim’de oruç ibadetinin farz olduğu: 

-Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten 

sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı 

gibi size de farz kılındı.-  ayetiyle ifade edilmiştir. 

Bu anlatımdan aşağıdaki sonuçlardan hangisine 

ulaşamayız? 

A) Müslümanların yerine getirmesi farzdır. 

B) Diğer ilahi dinlerde de olan bir ibadettir. 

C) Hem farz hem nafile olarak tutulmaktadır. 

D) Allah’a karşı gelmekten alıkoyan bir ibadettir. 

 

15. Kadir Gecesi ile ilgili aşağıdaki verilen 

bilgilerden hangisi doğru değildir? 

A) Kadir gecesi Ramazan ayı içerisinde yer alan 

önemli bir gecedir. 

B) Kadir suresinde de, -Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) 

Kadir gecesinde indirdik… Kadir gecesi bin aydan 

daha hayırlıdır.- buyrulmuştur. 

C) Kadir gecesinin Ramazan ayının ilk on günü 

içinde bulunmaktadır. 

D) Müslümanlar için çok önemli olan Kur’an-ı 

Kerim, Ramazan ayının Kadir gecesinde indirilmeye 

başlanmıştır. 

16. Aşağıda verilenlerden hangisi orucu bozmaz? 

A) Bilerek bir şey yiyip içmek. 

B) Ağza giren yağmur, kar veya doluyu bilerek 

yutmak. 

C) Dişler arasında sahurdan kalan nohut tanesi 

büyüklüğündeki bir yiyecek artığını yutmak. 

D) Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmesi. 

 

 

17. Ramazan ayında oruç tutmak bütün 

Müslümanlara farzdır. Bununla birlikte Ramazan 

ayı dışında da oruç tutulabilir. Bu günlerde tutulan 

oruçlara ne ad verilir? 

A) Vacip oruç 

B) Sünnet oruç 

C) Farz oruç 

D) Müstahak oruç 

 

 

18. İslam dininin yapılmasını hoş gördüğü, tavsiye 

ettiği ama zorunlu kılmadığı işlere ne ad verilir? 

A) Farz 

B) Sünnet 

C) Vacip 

D) Müstehab 

 

 

19. Pazartesi ve Perşembe günleri, her ayın 13, 

14 ve 15. günleri oruç tutmak aşağıdaki oruç 

çeşitlerinden hangisine girer? 

A) Farz oruç 

B) Sünnet oruç 

C) Vacip oruç 

D) Müstehab oruç 

 

20. Bazı kimseler bir dileklerinin gerçekleşmesi ya 

da bir işlerinin olması durumunda oruç 

tutacaklarına söz verirler. Dilekleri 

gerçekleştiğinde, bu kimselerin söz verdikleri orucu 

tutmaları gerekir. Buna adak orucu denir. Bu oruç 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Farz oruç 

B) Sünnet oruç 

C) Vacip oruç 

D) Müstehab oruç 


