2. ÜNİTE

5. SINIF
MELEK VE AHİRET İNANCI
5.2.3. Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır.
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Müslümanlar Ramazan ayı haricinde de oruç tutarlar.
Aşure günü tutulan oruç buna örnek gösterilebilir. Hicri
aylardan birinde olan bu ibadet o ayın 9, 10, 11 ve 12.
günlerinde gerçekleştirilmektedir.

Kültürümüzde Ramazan ayına büyük önem verilmektedir. Bu ay için çeşitli etkinlikler düzenlenir, iki minare
arasına asılan “Hoş geldin on bir ayın sultanı.”, “Hoş
geldin Ramazan. ”Güle güle ey şehri Ramazan” gibi
ışıklı yazılarla camiler süslenir.

Metinde bahsedilen oruçların tutulduğu bu hicri ay
aşağıdakilerden hangisidir

Bu metinde örnekleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mahya

B) İmsakiye

C) Fitre

D) Levha

A) Muharrem

B) Recep

C) Zilkade

D) Zilhicce
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Ramazan ayı yaklaşınca evlerde bu ay için hazırlıklar
başlar. Bu mübarek ayda Kur’an-ı Kerim okuyacak kimseler bunun planlamalarını yaparlar. İftar ve sahur sofraları için alışverişler yapılır. Akraba ve komşuları davet etmek için hazırlıklar yapılır, evlerin temiz olmasına
dikkat edilir.
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Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’den her gün 1 cüz yani
20 sayfa okunur. Bu ibadet genellikle camilerde ve bir
kişi önderliğinde yapılır. Çoğunlukla camide görevli
olan imam cemaate dönük olarak Kur’an okur, cemaat
de önündeki Mushaf’tan takip ederler.

Metinde aşağıdaki ifadelerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Her ibadet için aynı samimiyet gösterilir.
B) Oruç insanlarda sabır gelişimine katkı sağlar.

Bu metinde bahsedilen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

C) Ramazan ayı Allah’ın emri olarak yerine getirilir.

A) Hafız

B) Hatim

D) Toplumumuzda Ramazan ayına çok önem verilir.

C) Teravih

D) Mukabele
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Osmanlı Dönemi’nde zengin kimseler, zenginliği belli
olmayacak şekilde elbise giyerler, tanımadıkları bir
dükkâna girip vatandaşların veresiye defterlerinin bir
kısmını veya tamamını öderlermiş. Bu sayede kimse
borcu ödeyen kimseyi anlamaz, borcu ödenen kimse
de bu durumda kendisini mahcup hissetmezmiş.

Osmanlı Dönemi’nde iftar davetlerine önem verilir, gelen misafirlere Allah’ın rızasını kazanmak onlara birçok
ikramlarda bulunulurdu. İftar ziyaretine gelen kimselere
kadife kese içinde hediyeler verilirdi.
Altı çizili bölümde bahsedilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
B) İmsakiye

C) Diş kirası

D) Fıtır sadakası

Bu uygulamadan hareketle;
I. İnsan onurunun korunmasına dikkat edilmiştir.
II. Yardımlaşmanın gizli olmasına dikkat edilmiştir.
III. Halen toplumumuzda yaygın bir şekilde devam etmektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III
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A) Mukabele
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