II. ÜNİTE RAMAZAN VE ORUÇ
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6.

10.
Hz. Davut’la ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

A ) Kendisine İncil verildi.
B ) Zırh ustası bir sanatkârdı.
C ) Kendi el emeğiyle geçinirdi.
A)

B)

C)

D)

D ) Hem peygamber hem hükümdardı.

7.
Rabbena dualarında Allah’tan,
I. Dünya ve ahirette iyilik,
II. İnananların ilmini artırması,
III. Tüm müminlerin bağışlanması
ifadelerinden hangilerine yer verilmiştir?

11.
Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Davud’la ilgili şöyle buyurmuştur:
“Allah’ın en çok hoşnut olduğu oruç, Davud’un orucudur. O, bir gün
oruç tutar, bir gün tutmazdı. Yüce Allah’ın en çok hoşnut olduğu
namaz da Davud’un namazıdır. O, gecenin yarısını uyku ile geçirir,
sonra kalkıp namaz kılar, sonra gecenin kalanında yine uyurdu.”
Bu parçadan Hz. Davud’la ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi
çıkarılamaz?

A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve III.
D ) II ve III.

A ) İbadete çok düşkündür.
B ) Vakti iyi değerlendirmiştir.

8.

C ) Kendisine Zebur verilmiştir.

Aşağıdaki “diş kirasıyla” ilgili bilgilerin hangisinde yanlışlık
yapılmıştır?

D ) Yaşantısıyla örnek olmuştur.

A ) İftara davet edilen misafirlere verilen hediyenin adıdır.
B ) Toplumumuzdaki ramazan ayına özgü geleneklerden biridir.
C ) Ramazanda mukabele okuyanlara verilen iftar yemeğinin
adıdır.

D ) Kendilerine sevap kazandıran davetlilere teşekkür etme

12.

yoludur.

I. Hz. Süleyman’ın babasıdır.
II. Kitap verilen dört peygamberden biridir.

“Sen, onların söylediklerine sabret; güçlü kulumuz Dâvûd’u hatırla!
Yönü hep Allah’a dönüktü.” (Sâd suresi, 17. ayet)
“Onun hükümdarlığını güçlendirmiş, kendisine hikmet ve
anlaşmazlıkları bitiren konuşma yeteneği vermiştik.” (Sâd suresi,
20. ayet)

III. İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir.
Numaralanmış bilgilerden hangileri Hz. Davut’la ilgilidir?

Bu ayetlerde Hz. Davud’la ilgili aşağıdakilerin hangisine
değinilmemiştir?

A ) I ve II.

A ) Merhametli olduğuna

B ) I ve III.

B ) Güzel konuştuğuna

C ) II ve III.

C ) Bilge bir kişi olduğuna

D ) I, II ve III.

D ) Örnek alınması gerektiğine

9.
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13.

16.

“Biz ona (Hz. İbrahim'e) İshak ve Yakub’u (İshak’ın oğlu) da

Mukabele ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık

armağan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nûh’u ve
onun soyundan Dâvûd’u, Süleyman’ı, Eyyûb’u, Yûsuf’u, Mûsâ’yı ve
Hârûn’u doğru yola iletmiştik. Biz, iyileri böyle ödüllendiririz. (En’âm
suresi, 84. ayet)
Bu ayetten Hz. Davud’la ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi
çıkarılamaz?

yapılmıştır?

A ) Doğru yol gösterilmiştir.

D ) Okumaya Ramazan bayramında başlanır.

A ) Müslümanlar Kur’an’ı birlikte okurlar.
B ) Günün herhangi bir vaktinde okunabilir.
C ) Okuyanı diğerleri Mushaf’tan takip eder.

B ) Övülmüş ve ödüllendirilmiştir.
C ) Hz. Nuh’tan sonra yaşamıştır.
D ) Zırh yapma sanatı öğretilmiştir.

14.
Aşağıdaki ibadetlerle ilgili ayetlerden hangisinin konusu
diğerlerinden farklıdır?

A ) “İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar,
kendisinde ne alış-veriş, ne de dostluk bulunan bir gün
gelmeden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli-açık
harcasınlar.” (İbrahim suresi, 31. ayet)

B ) “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu
eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır.
Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.
…” (Bakara suresi, 185. ayet)

C ) “… Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye
(tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonrada akşama kadar
orucu tam tutun. …” (Bakara suresi, 187. ayet)

D ) “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç
sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı…”
(Bakara suresi, 183. ayet)

15.
Ramazan, iki minare arasına asılan “Hoş geldin Ramazan” vb. ışıklı
yazılarla misafir gibi karşılanır.
Bu ışıklı yazıların adı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Mukabele
B ) Mahya
C ) Mushaf
D ) Mani
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