5. SINIF

2.ÜNİTE
RAMAZAN VE ORUÇ
5.2.1. Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder.
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Oruç tutan bir kimsenin imsak vaktinden iftar vaktine
kadar bir şeyler yemesi ve içmesi yasaktır. Oruç tutan
bir kimsenin buna dikkat ettiği gibi bazı kötü davranışlardan uzak durması gerekir. Bu davranışlar tam anlamıyla orucu bozmasa da orucun kişiye olan sevabının
ortadan kalkmasına sebep olur.

Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere yazıldığı gibi,
size de yazıldı (farz kılındı). Umulur ki sakınırsınız.
(Bakara Suresi, 181 ayet)
Bu ayete göre oruçla ilgili olarak;
I. Allah’ın kesin bir dille emrettiği bir ibadettir.

Metinde altı çizili olarak belirtilen bölüme aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?

II. Ramazan ayında yerine getirilmesi gerekmektedir.
III. Hz. Muhammed’den önceki toplumlara da emredilmiştir.

A) Doyana kadar bir şeyler yemek

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

C) Haksız sebeple bir kimsenin kalbini kırmak

A) Yalnız I

B) I ve II

D) Susuzluğun giderilmesi için bir miktar su içmek

C) I ve III

D) I, II ve III

B) Hastalık sebebiyle serum kullanmak
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Her bir ibadette olduğu gibi oruç ibadetinden sorumlu
olmak için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu
şartlardan herhangi birinde eksiklik olması durumunda
kişinin bu ibadeti yapma sorumluluğu ortadan kalkar.

Müslümanlar ramazan ayı dışında da Allah’ın rızasını
kazanmak için oruç tutarlar. Bu oruçların bir kısmı peygamberimiz tarafından düzenli bir şekilde tutulmuş ve
Müslümanlara tavsiye edilmiştir. Pazartesi ve Perşembe günlerinde tutulan oruçlar buna örnek gösterilebilir.

Aşağıdakilerden şartlardan bunlardan biri değildir?
A) Akıllı sağlığı olmak
B) Beden sağlığı yerinde olmak

Metinde anlatılan oruç çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

C) Ergenlik çağına girmiş olmak

A) Kaza orucu

B) Müstehap oruç

D) Yeterli maddi güce sahip olmak

C) Adak orucu

D) Mekruh oruç
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Dinimize göre bilinçli ve kasıtlı olarak yapılmayan davranışlar kişinin sorumluluk alanında değildir. Bu sebeple oruçlu olduğunu unutarak bir şeyler yiyip için bir
kimsenin orucu bozulmamaktadır. Fakat oruç tutan
kimse bu hatanın farkına varırsa yeme içmeye son vermeli orucuna kaldığı yerden devam etmelidir.

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız
için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de
farz kılındı.”
(Bakara suresi, 183. ayet)
“Öyleyse içinizden kim bu aya (Ramazana) ulaşırsa
onu oruçla geçirsin...”

Bu metne göre;

(Bakara suresi, 185. ayet)

I. Orucunu bozan bir kimse kaza orucu tutarak hatasını
telafi etmelidir.

I. Kur’an-ı Kerim’den itibaren emredilmeye başlamıştır.

II. Kasıtlı olmadan bir kimsenin bir şeyler yemesi oruca
zarar vermemektedir.

Bu ayetlere göre;
II. Kişinin Rabb’ine karşı saygı duymasını ifade eder.
III. Belirlenen bir zamanda yerine getirilmesi gerekir.

III. Kişinin bir davranıştan sorumlu olması bilerek ve isteyerek yapıp yapmamasına bağlıdır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve II

D) I ve III

C) I ve III

D) II ve III
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