2. ÜNİTE

5. SINIF
RAMAZAN VE ORUÇ
5.2.2. Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar.
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Ramazan ayında yatsı namazı sonrası genellikle 20
rekât olarak kılınan bir namaz vardır. Bu namazın kılınması sünnettir. Ramazan ayına özgüdür ve bireysel
olarak kılınabildiği gibi toplu olarak kılınması daha çok
tercih edilmektedir.

• Ramazan ayında verilmesi gerekmektedir.

Metinde bahsedilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?

Bu bilgiler aşağıdaki ibadetlerden hangisine aittir?
A) Öşür

B) Zekât

A) Teravih namazı

B) Vitir namazı

C) Sadaka-i Cariye

D) Fıtır sadakası

C) Evvabin namazı

D) Duha namazı

• Bir kişinin günlük yiyecek miktarına göre hesap edilir.
• Ailede bakmakla yükümlü olduğumuz kişi sayısınca
verilir.
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I. Oruca başlamadan önce gece kalkıp yenen yemektir.
• Ramazan ayında imsak ve iftar vakitlerini gösteren bir
çizelgelerdir.

II. Akşam olduğunda orucumuzu açtığımız vakittir.
III. Oruç ibadetinin başladığı vakittir.

• Kur’an-o Kerim’in Ramazan ayında her gün 1 cüz
okunması ile gerçekleştirilir.

Bu açıklamalara karşılık gelen kavramlar aşağıdaki
şıkların hangisinde doğru verilmiştir?

• Minareler arasına asılan ışıklı yazılardır.
• Ramazan ayında tutamadığımız oruçlar için verdiğimiz paradır.

I.

II.

III.

A)

İmsak

Sahur

İftar

B)

Sahur

İmsak

İftar

C)

İftar

İmsak

Sahur

A) Fitre

B) Mahya

D)

Sahur

İftar

İmsak

C) Mukabele

D) Mukabele

Verilen açıklamalarda aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir?
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Ramazan ayında tuttuğumuz orucun başlama vakti tan
yerinin ağarmaya başladığı andır. Gece kalkıp yediğimiz yemeğe bu vakitte son verir ve oruca başlarız. Bu
vakit için Ramazan ayına özel olarak ezan okunur. Bu
vakitler bilimsel olarak elde edilen bilgilere göre takvimlerde belirtilmiştir. Bu vakitteki ezan Müslümanlara kolaylık olması açısından okunmaktadır. Oruca başlamak
için veya bitirmek için ezanı bekleme gibi şart yoktur.

Ramazan ayında, oruç başlamadan önce gece kalkıp
yenen bir yemek vardır. Bu yemeğe Peygamberimiz
önem vermiş, bizlere de bu yemek için kalkmayı tavsiye etmiştir.
Metinde bahsedilen yemek ile ilgili olarak,
I. İmsak vaktinden sonra yenilmektedir.
II. İftar yemeği olarak isimlendirilmektedir.

Metinde verilen bilgilere göre,

III. Peygamberimiz yenilmesini tavsiye etmiştir.

I. İmsak, sahur ve iftar gibi Ramazana özgü kavramlara
değinilmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

II. Oruca başladığımız ve orucu bitirdiğimiz vakitler takvimlerde belirtilir.
III. Oruç başlama ve bitiş vakti ezana göre olmalıdır.
Vakit gelse de ezana uymamız gerekir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III
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A) I ve II
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