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Uygulama 1Uygulama 1
Aşağıdaki çengel bulmacayı çözünüz.

SOLDAN SAĞA

1. Tan yerinin ağarmaya başlamasıyla yeme içmenin 
sona erdirildiği niyet edilerek oruca başlanılan vakit.
4. Oruç tutarak, hatalı davranışlara sabrederek, teravih 
namazı kılarak, her zamankinden fazla Kur’an okuyarak 
ve bolca ibadet ederek geçirdiğimiz ay.
5. Güneşin batışıyla oruç tutmanın sona erdiği vakit. 
7. Bayramdan önceki gün.
9. Yalnızca Ramazan ayında, yatsı namazından sonra 
kılınan 20 rekâtlı sünnet namaz.
10. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece.
13. Allah’tan bir şeyler isteme, yalvarma, yakarış.
14. Sabretmeyi öğreten ibadet.
16. Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretini 
tarih başlangıcı olarak kabul eden takvim.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

2. Oruç tutma niyetiyle gece kalkıp yemek yenen vakit.
3. Oruç ayı sonunda kutlanan, üç gün süren sevinç ve 
mutluluk günleri.
6. Ekonomik durumu yerinde olan Müslümanların Ra-
mazan ayında yoksullara vermeleri gereken vacip bir 
sadaka.
8. Oruca başlamanın ilk şartı.
11. Bir kişinin Kur’an’ı yüksek sesle okuyup diğer kişi-
lerin bunu dinlemesi ve takip etmesi şeklinde yapılan 
ibadet.
12. Ramazan ayında, camilerde iki minare arasına geri-
len ipler üzerine kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan 
yazı.
15. Durumu Ramazan orucunu tutmaya kesinlikle uygun 
olmayanların yoksullara vermeleri gereken vacip sadaka. 

    FIND ITBul bakalım
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Ramazan Hikayesi 1Ramazan Hikayesi 1

II. Mahmud döneminde iki defa şeyhülislamlık makamına gelen Dürrizade Seyyid Abdullah Efendi, İstanbul’un 
sayılı zenginlerindendi. Üsküdar Doğancılar’da inşa ettirdiği, Paşa Kapısı diye anılan saray yavrusu muhteşem 
konakta yaşamaktaydı.

Sultan Mahmud, bir yaz günü Ramazan akşamında, şeyhülislamın konağına adeta bir iftar baskını düzenledi. 
Yanında önde gelen devlet adamları ve hizmetine bakanların oluşturduğu hatırı sayılır bir kalabalık vardı.

Haber vermeksizin gerçekleştirdiği ziyaretle Dürrizade’ye sürpriz yapmak istedi. Tabii o anda konak halkını tarif 
edilemez bir panik havası sardı.

Etekleri tutuşarak efendisi şeyhülislam hazretlerine koşan kâhya, ellerini iki yana açarak şöyle sordu:
– Ne yapacağız şimdi?

Ama Dürrizade hiç telaş göstermedi. Ev halkına ayrılan yemekler misafirlere verilecek, kendi yemeği de padişa-
ha takdim edilecekti.

Neticede, bütün olumsuz şartlara rağmen her şeyiyle dört dörtlük bir sofra kuruldu. Sultan Mahmud hizmetkârı 
çağırtarak tebrik etti:

– Yemekler gerçekten nefis olmuş. Sadece bir şey dışında... O da şu billur kâse içindeki hoşaf biraz ılık olmuş, 
dedi.

Kâhya ya da o zamanki ismiyle Kethüda, padişahın bu küçük eleştirisi üzerine, elleri göbeğinde bağlı, başı hafif-
çe eğik bir vaziyette cevap verdi:

– Biraz karıştırılınca kendiliğinden soğur efendimiz.

Padişah, işte o zaman işin farkına vardı. Dile getirdiği tek kusurun da geçersiz olduğunu gördü. Çünkü billur 
zannettiği hoşaf kabı, içi oyularak kâse süsü verilmiş bir buz kalıbıydı

                                                                                                                                               İsmail ÇOLAK
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Uygulama 2Uygulama 2
Aşağıda verilen sözcükleri bulmacada tespit ederek işaretleyiniz.

“Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek 

Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” 

(Buhârî, Îmân 28, Savm 6)

HARÇLIK             ŞEVVAL                   MÜSTEHAB                  HİCRİ TAKVİM        ADAK ORUCU

  NİYET                      MUHARREM          ŞÜKÜR                      ÜÇ AYLAR                     KAZA ORUCU

 HATİM                            FARZ                       RECEP                       BAYRAM                  TERAVİH NAMAZI

 SEFERİ              VACİP                        ŞABAN                          BEREKET               PİDE

SADAKA            SÜNNET                     RAMAZAN                           ORUÇ                          GÜLLAÇ
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Uygulama 3Uygulama 3

11

Verilen ipuçların hangi kavrama ait olduğunu bulup cevabı ortadaki kutucuğa yazınız.

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

NESİ VAR?

Birlikteliği
var. 

Güneşin
batması
var.

Bereketi
var.

Yardımları
var.

Namazı
var.

Kur’an
okuması

var.

Sevinci
var.

Uyanması
var.

Orucu
var. 

Harçlığı
var.

Hatimi
var. 

Tamam-
laması
var.

Yemek
yemesi

var.

Kadir
gecesi

var. 

Kabir
ziyareti

var.

Sevabı
var.

Davetleri
var.

Niyeti var.

Fitresi
var.

Mutluluğu
var.

22

33

55

44
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- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

20 rekâtı 
var.

Kur’an’ı
var.

Kandili
var.

Mukabe-
lesi
var.

Şaban’ı
var.

Bol sevabı
var.

Cemaati
var. 

Bin aydan
çok hayrı

var.

Işıkları
var.

İftarı
var.

Recep’i
var.

Camisi 
var. 

Suresi
var.

Hadisleri
var.

Sahuru
var.

Kandilleri
var.

Sünneti 
var.

Kandili
var.

Minaresi
var.

Sabrı
var.

66 77

88 99

1010
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Uygulama 4Uygulama 4

Aşağıdaki tabloda yer alan oruç çeşitlerini hükümlerine göre örnekteki gibi işaretleyiniz.

Far zFar z Va c i pVa c i p S ünn e tS ünn e t

Ramazan orucu

Şükür orucu

“Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün çirkin söz söyleme-
sin ve kimse ile çekişmesin. Eğer biri kendisine 

söver veya çatarsa ‘Ben oruçluyum.’ desin.’” 
(Buhârî, Savm, 9)

Kurban Bayaramı’nın arifesinde tutulan oruç

Pazartesi- perşembe orucu

Mübarek gecelerin gündüzlerinde tutulan oruç

Şevval ayında tutulan 6 günlük oruç

Muharrem ayının 9, 10, 11. günlerinin orucu

Ramazan orucunun kazası

Adak orucu

Hicri ayların 13, 14, 15. günlerinde tutulan oruç
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Uygulama 5Uygulama 5
Aşağıdaki bilgileri orucun bireysel ve toplumsal faydalarına göre örnekteki gibi gruplandırınız.

BİREYSEL TOPLUMSAL

Sahip olduğumuz nimetlerin kıymetini anlar, verdiği nimetler için Rabbimize şükrederiz.

Zekât, sadaka, fitre gibi ibadetler zengin ile fakir arasında sevgi, saygı ve yakınlık
oluşmasını sağlar.

Cemaatle kılınan teravih namazlarıyla, okunan mukabelelerle birbirimizle kaynaşır, yakın-
laşır, dostluk ve sevgi bağlarımızı güçlendiririz.

Ramazan ayı bittikten sonra herkesle bayramlaşmak, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirir.

Rabbimize yönelik kulluk görevimizi yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşarız.

Oruç tutarak sabretmeyi ve zorluklarla mücadeleyi öğreniriz.

Zor durumdaki insanlara karşı yardımlaşma, paylaşma, dayanışma gibi davranışlar güçlenir.

Oruç sayesinde daha önce işlemiş olduğumuz günahlardan kurtulma imkânımız olur.

Şefkat ve merhamet duygularımızın gelişmesi sağlanır.

Ramazandaki duyarlılığımızı bayramdan sonra da devam ettirmeye gayret ederiz.

Gün boyu söz ve davranışlarına dikkat eden Müslümanlar olarak ahlakımız güzelleşir.

Aylar boyunca tam performansla kullandığımız organlarımızı bir aylık bakıma almış oluruz.

Düzenli beslenmeyi alışkanlık hâline getirerek vücut sağlığımıza faydalar sağlamış oluruz.

Birlikte yapılan sahur ve iftarlarla aile, akraba ve komşular arası ilişkilerimiz güzelleşir.

Ramazan ayında her zamankinden daha çok Kur’an’ı okumaya özen gösterir, Kur’an’la olan
yakınlığımızı artırırız.

“Kim yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk 
etmezse Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına 

kıymet vermez.” (Buhârî, Savm 8, Edeb, 51)
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Uygulama 6Uygulama 6
Kültürümüzde Ramazan ayına ait aşağıda karışık olarak verilen tanımları örnekteki gibi ilgili kavramlarla 
eşleştiriniz. 

22

44

66

88

11

33

55

77

Ramazan ayına özgü imsak, iftar ve namaz
vakitlerini gösteren çizelge.

İslam inancında birçok önemli olayın meydana 
geldiğine inanılan, sevgili peygamberimizin oruç-
lu geçirdiği Muharrem ayının onuncu günü.

Çocukların oruca alışmak ve Ramazan coşku-
suna katılmak için imsak vaktinden günün belli 
saatlerine kadar tuttukları oruç.

Geçmişte özellikle zenginlerin, iftar davetlerin-
de gelen misafirlere verdikleri hediyeler.

Diş Kirası

Mahya

İmsakiye

Muharrem

Aşure günü

Tekne Orucu

Mukabele

Ramazan Manisi

Genellikle Ramazan ayında bir kişinin Kur’an’ı 
yüksek sesle okuması, diğerlerinin de takip 
etmesi ve dinlemesi şeklinde yapılan ibadet.

Sahur vaktinde davulcuların sahura kalkacak
olanları uyandırmak için söylediği sözler.

Ramazan ayına özgü, minareler arasına ası-
lan ışıklı yazılar.

Peygamberimiz bu ayı “Allah’ın ayı” olarak 
nitelemiş ve bu ayın 9-10. veya 10-11. günle-
rinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir.
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Uygulama 7Uygulama 7
Oruç tutan bir Müslümanın yapması ve yapmaması gereken davranışların numaralarını ilgili kutucuğa yazınız.

YAPMASI GEREKENLER

ORUÇLU BİRİNİN

YAPMAMASI GEREKENLER

1. Küfürlü sözler-
den uzak durmak

5. Tebessüm
etmek

9. İftira atmak

13. Kur’an okumak

17. Öfkeye hâkim 
olmak

2. Dedikodu
yapmak

6. Harama el
uzatmak

10. Küsleri
barıştırmak

14. Kötülük
düşünmek

18. Tatlı dilli olmak 

3. Sadaka vermek 

7. Dürüst
davranmak 

11. Yalan söylemek

15. Dua etmek

19. Büyüklerine 
sesini yükseltmek

4. Allah’a
şükretmek

8. Kalp kırmak

12. Hırsızlık
yapmak

16. Beden ve giysi 
temizliğine dikkat 

etmek

20. Günün çoğunu 
oyunla geçirmek
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Uygulama 8Uygulama 8
Aşağıda orucu bozan, bozmayan durumlar ile orucun sevabını düşüren durumlar karışık olarak verilmiştir. 
Bunları durumlarına göre örnekteki gibi işaretleyiniz.

BOZARBOZAR BOZMAZBOZMAZ SEVABINI SEVABINI 
DÜŞÜRÜRDÜŞÜRÜR

Denize girmek

Güzel kokular koklamak

Dedikodu yapmak

İftar vakti girdi zannederek yemeye başlamak

Kendi isteğiyle ağız dolusu kusmak

Serum veya kan almak

Bir başkasına kan vermek

Küfürlü sözler söylemek

Yalan söylemek

Sigara veya nargile içmek

İlaç içmek

İmsak girmedi zannederek yemeye devam etmek

İftira atmak

Banyo yapmak

Göze veya kulağa ilaç damlatmak

Bilerek yemek-içmek

Unutarak bir şeyler yemek içmek

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için 
oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz

kılındı. (Bakara, 2:183)

Hırsızlık yapmak
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Uygulama 9Uygulama 9

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

7.7.

8.8.

9.9.

10.10.

11.11.

12.12.

13.13.

14.14.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, kutucuklarda verilen kelimelerden uygun olanlarıyla dolduru-
nuz.

ÜÇ

HİCRÎ
TAKVİM

FARZ

FİDYE

ADAK
ORUCU

SAVM

İKİNCİ

MUHARREM 
ORUCU

HIRKA-İ 
ŞERİF

NAFİLE 
ORUÇ

FITIR
SADAKASI

KAZA
ORUCU  

HATİM 

KEFFARET 
ORUCU

……………… ……………… Peygamberimizin (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicretini tarih başlangıcı olarak kabul 
eden ve ayın yörüngesi üzerinde dönüşüne göre düzenlenen ay takvimidir. 

Bir Müslüman herhangi bir geçerli mazereti olmadan farz olan Ramazan orucunu bilerek bozarsa, art arda 60 gün 
boyunca ……………… ……………… tutar.

……………… oruç kelimesinin Arapça karşılığıdır. 

Her yıl Ramazan ayında bazı Müslümanlar İstanbul Fatih’te bulunan ……………… ……………… Camii’ne giderek 
peygamberinden kalan hatıralara saygı ve sevgisini ifade etmiş olur. 

Bir işin veya isteğin gerçekleşmesi şartına bağlı olarak tutulan oruca ……………… …………… denir.

İyileşmeyecek bir hastalığı olan veya oruç tutamayacak kadar yaşlı olanların Ramazan ayında, tutamadıkları her bir 
oruç için yoksullara vermeleri gereken vacip sadakaya ……………… denir.

Farz ve vacip oruçlar dışında, peygamberimizin tuttuğu, bizlere de tavsiye ettiği oruçlara ……………… ……… denir.

Müslümanlar, Ramazan Bayramı’na sağlıklı şekilde ulaşmanın şükrü olarak ailedeki her birey için ihtiyaç sahiplerine 
……………… ……………… verirler.

Ramazan ayında mukabeleye katılan Müslümanlar, her gün bir cüz okuyarak Ramazanın sonunda Kur’an’ın tama-
mını ……………… ederler.

Ramazan ayında geçerli bir sebepten dolayı orucunu tutamayanlar, Ramazan bittikten sonra tutamadıkları her oru-
cun yerine ……………… ………………… tutarlar.

Akıllı, ergenlik çağına gelmiş sağlıklı bir Müslümanın ramazan orucunu tutması ………………dır.

Oruç hicretin ……………… yılında farz oldu.

Peygamberimizin (s.a.v.) Ramazan ayından sonra oruç tutmanın en faziletli olduğunu belirttiği oruç, ……………… 
………………dur. 

Ramazan Bayramı ……………… gündür.
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Ramazan Hikayesi 2Ramazan Hikayesi 2

Jet Jet iimammam

İri yarı bir adam olan İzzet Molla, Fatih Camii’nde teravih namazı kılıyordu. İmam alelacele kıldır-
dığı için de nefes nefese kalıyordu.
Namazın ortalarına doğru elinde fener olan birisi camiye geldi. İmamın selam verdiğini görünce 
şöyle hayıflandı:
– Eyvah yetişemedik!
Bunu duyan İzzet Molla da canının acısını çıkaracak, akan terlerini soğutacak bir cevabı, yanın-
dakilerin duyacağı kısık bir ses tonuyla konduruverdi:
– Biz içinde iken yetişemiyoruz a birader!

           İsmail ÇOLAK
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Uygulama 10Uygulama 10

Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. Oruç tutan biri unutarak bir şeyler yemişse herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur.

9. Gündüz Ramazan orucunu tutmayan kişi akşam teravih namazını da kılamaz.

5. Oruç tutamayacak kadar hasta veya yaşlı olanlar, başkalarına oruç tutturabilir.

13. Teravih namazı 33 rekâttır.

17. Ramazan orucu, sağlığı yerinde olan Müslümanlar için zorunlu bir ibadettir.

3. Mazeretsiz yere Ramazan orucunu bozan kişi, bu oruç yerine Ramazandan sonra bir gün kaza orucu tutar.

11. Türkiye’de fidye ve fitre miktarı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından güncellenir.

7. Oruç sadece Ramazan ayında yerine getirilen bir ibadettir.

15. Sahura kalkamayan kişiler oruç tutamaz.

19. Fitre verirken akrabalardan, yakın komşulardan ve ihtiyaç sahiplerinden başlamak gerekir.

2. Teravih namazı yalnızca camide ve cemaatle kılınabilir.

10. Ramazan ayında hatim indirmek farzdır.

6. Oruç bedenle yapılan bir ibadettir.

14. Tekne orucu, çocukları oruca alıştırmak için tutulan yarım günlük bir oruçtur.

18. Bayramlarda oruç tutmanın sevabı diğer zamanlara göre daha fazladır.

4. Fitre nakit para olarak verilebileceği gibi gıda maddeleri olarak da verilebilir.

12. Ramazan ayı toplumumuzda on bir ayın sultanı olarak bilinir.

8. Oruç tutmayı kalbinden geçiren biri, niyet etmeyi diliyle söylememiş olsa da orucu kabul olur.

16. Yaz zamanında oruç tutmak istemeyenler, bu oruçlarını kışın da tutabilir.

20. Müslümanlar için bayram, tutulan oruçların hem şükrü hem de ödülüdür.

“Müjde size! Rabbiniz sizi bağışladı, evlerinize doğru yola 
ermiş olarak dönünüz. Bayram günü mükâfat günüdür.
Bugün semâ âleminde mükâfat günü olarak ilan edilir.”

(el-Tergîb ve’t-Terhîb Trc. 2:332.)



23

3. Mazeretsiz yere Ramazan orucunu bozan kişi, bu oruç yerine Ramazandan sonra bir gün kaza orucu tutar.

11. Türkiye’de fidye ve fitre miktarı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından güncellenir.

7. Oruç sadece Ramazan ayında yerine getirilen bir ibadettir.

15. Sahura kalkamayan kişiler oruç tutamaz.

19. Fitre verirken akrabalardan, yakın komşulardan ve ihtiyaç sahiplerinden başlamak gerekir.

Ramazan Hikayesi 3Ramazan Hikayesi 3

      Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesellem bir gün ashabıyla otururken bir an kıyametten bahsetmeye başlar. 
Anlatır, anlatır kıyamet günü kulun amellerine konu gelir:

     - Kıyamet günü birçok kimse Tihame (sıra dağlar) kadar sevapla gelir. Allah Teala onların amellerini boşa çıkarır.

      Bu dehşetli tablo karşısında ürperen Salim Mevla Huzafe atılarak:

     - Anam-babam sana feda olsun ya Resulullah. Biz o kavmi nasıl tanıyacağız? Seni hak dinle gönderen Allah’a 
yemin ederim ki ben onlardan olmaktan çok korkuyorum.

     - Ey Salim! Onlar oruç tutarlar, namaz kılarlar, ama kendilerine haramdan bir şey teklif edildiği veya tenhada 
kaldıkları zaman Allah Teala’dan korkmadan haram işlerler. İşte Allah onların amellerini kabul etmez.

                                                                                                                                                        Salih Büte

Onların Ameli Yok
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Uygulama 11Uygulama 11

Aşağıdaki manilerde geçen Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramların altını örnekteki gibi çiziniz.

Besmeleyle çıktım yola
Selam verdim sağa sola

A benim ağalarım
Ramazanınız mübarek ola.

Kavuştuk Ramazana
Hem de büyük ihsana
Bu ayda oruç tutmak
Huzur verir insana.

Cebimin ağzı dardır
İçinde şeker vardır

Sabreyle aman gönül
İftara neler vardır?

Maniler çiçeklidir
Birbirine eklidir

Davulcunun daveti
Mutlaka böreklidir.

Davulun içi pekmez
Çalarım fakat ötmez

Bir bahşiş vermezseniz
Davulcu buradan gitmez.

Sâlih olan seçilir
Gök kapısı açılır

Oruçlunun üstüne
Ne rahmetler saçılır.

Herkes sabırla bekler
Zayi olmaz emekler

İftara geliyoruz
Hazırlansın yemekler.

Davulumu çalarım
Hayallere dalarım

Dolgun bahşiş beklerken
Avucumu yalarım.

Aldanma sağa sola
Gel gidelim hak yola
Güzel oruç tutanın

Akıbeti hayrola.

Sahur oldu ışıyor
Bülbüller ötüşüyor
İftara çay deyince
Yüreğim tutuşuyor.

Göz aydın hepimize
Mübarek günler bize
On bir ayın sultanı
Hoş geldin evimize.

Çatal kaşık elimde
Besmele var dilimde
Fazla kaşık salladım
Bir sızı var kolumda.

Yün yatakta yatarız
Yapma çiçek satarız
Biraz bekle davulcu
Şimdi bahşiş atarız.

İşte geldi gidiyor
Mutlu günler bitiyor
On bir ayın sultanı
Bize veda ediyor.

Secdeye varan başla
Gözlerden akan yaşla
Müslüman arkadaşla

Ne güzeldir Ramazan.

Ezanlar hep okundu
İftarlığım lokumdu

Aç karnına çok yedim
Bana biraz dokundu.

On bir diye sevinme
Teravihten erinme
İbadetler şükürdür

Bunu bil ki öğünme.

Eski cami direk ister
Söylemeye yürek ister
Benim karnım tok ama
Arkadaşım börek ister.

Bak geldi etli dolma,
Çok yiyip göbek salma

Üstüne bir kahve iç,
Teravihe geç kalma!

Bu aya hürmet gerek
Nimete şükür gerek

Mübarek Ramazanda
Hakka ibadet gerek.

Sokak yolu dar mıdır?
Minaresi var mıdır?

İftara kal diyorlar
Acep aslı var mıdır?

Hoşafın suyu boldur
Bir kepçe daha doldur
Sahurda köfte varmış
Ne olur erken kaldır.

Ramazana et hürmet!
Ele geçmez ganimet,

Gerekli tedbiri al!
Aksamasın ibadet!

Bu aya sultan ay derler
Kaymak ile baldan yerler

Ezelden âdet kılınmış
Bekçiye bahşiş verirler.

Sahur vakti emindir
Hoşaf suyu serindir
Aman eli çabuk tut
Yetimi sen sevindir.

Hava sıcak terlerim
Birçok mâni derlerim

Davet verdim bu akşam.
Sizleri de beklerim.

 Adım olmuş Ramazan pidesi
Boş olur oruçlunun midesi
Susamlı, yumurtalı çeşidi
Unutulur mu pide lezzeti.

On bir ayın sultanı
Mübarektir her anı
Sevabını isteyen

Okusun hep Kur’an’ı.
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Uygulama 12Uygulama 12
Aşağıdaki bilmecelerin cevaplarını bularak üstünde boş bırakılan yere yazınız.

1. .................................

5. .................................

9. .................................

2. .................................

6. .................................

10. .................................

3. .................................

7. .................................

11. .................................

4. .................................

8. .................................

12. .................................

Sabır ve Yardımlaşma

Vardır bu güzel ayda

Sade aç durmak olmaz

Kırıcı söz kullanma!

Güm güm eder kapımda 

Uyandırır sahurda.

Yat dediler uyudum

Bırakmadı davulcu

Gece yemek yeniyormuş 

Kalktım ki sofra dolu.

Kalkan gibi korur diyor

peygamberim

O ibadetin sonunda sağlık 

bulur bedenim.

Yılda bir gün var

yakalarsan çokça sevap 

kaparsın 

Bulmak istiyorsan Ramaza-

nın son on gününe

bakarsın.

Akşamı bekleme 

senin orucun kısa 

Öğlen olsa da 

bir ezan okunsa.

Akşama kadar bağlanır 

ağızlar

Beni başlatır ilk ezan 

Adımı duyarsın her zaman.

Ufacık sandık

İçine un bastık.

Bozulur bu vakitte oruçlar 

Sabrın karşılığı olur 

bolca sevaplar.

Ramazanda hangi et

orucu bozmaz?

Yılda bir ay misafir gelir,

geliş vakti yatsıdır,

yirmi rekât kılınır 

araları salavatlıdır.

Astılar beni iki araya yana 

yana verdim mesajımı bir 

ay boyunca.

“Faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekle-
yerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin

geçmiş günahları bağışlanır.” 
(Buhârî, Îmân 25, 27, 28, 35)
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Uygulama 13Uygulama 13

Aşağıda dini bayramlarda yapılması uygun olan ve olmayan davranışlar karışık olarak verilmiştir. Uygun 
olmayan davranışın üzerine çarpı işareti koyunuz. 

Dinî ve millî bakımdan önemli olan ve toplumca kutlanan günlere bayram denir.
 İslam dininde iki büyük bayram vardır.

Bayram

Ramazan Bayramı Kurban Bayramı

Temiz elbiseler 
giyilir.

Camide cemaatle 
bayramlaşılır.

Aile içinde
bayramlaşılır.

Gusül abdesti alınır.

Bayram namazı 
kılınır.

Hediyeleşilir.

Israrla bayram
harçlığı istenir.

Dargın kişiler barışır.

Ev temizliği özenle 
yapılır.

Yetimler ve yoksullar 
gözetilir.

Huzurevi ziyaretleri 
yapılır.

Sınırsız tatlı veya et 
yenilebilir.

Mezarlık ziyareti 
yapılır.

Büyüklerin eli öpülür.

Akraba ziyareti 
yapılır.

Bayrama yalnızca 
tatil gözüyle
bakılmaz.

Çok misafir gelmediği 
sürece misafirlere güler 
yüzlü ve kibar davranılır.
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Ramazan Hikayesi 4Ramazan Hikayesi 4

Cehenneme Karşı Kalkan

Haccac ve adamları Mekke ile Medine arasında yolculuk yaparken bir suyun başında mola verdiler.

Sofra kurulunca Haccac:

- Etrafa bakın fakir birisi varsa getirin beraber yiyelim, dedi. 

Hizmetçiler yakınlarda üzerinde bir hırka olan birini gördüler. Onu uyandırıp:

- Seni Haccac çağırıyor, dediler ve adamı Haccac’ın yanına götürdüler.

Haccac:

- Gel beraber yemek yiyelim, dedi.

Adam “Yemem!” diyerek Haccac’ın teklifini reddetti. Cevaba şaşıran Haccac sebebini sorunca:

- Beni senin sofrandan daha iyi bir yere çağırdılar.

- Nereye çağırdılar? 

-Allah’ın misafirliğine çağırdılar, ben oruç tutuyorum, dedi.

Haccac:

- Böyle sıcak günde oruç mu tutuyorsun, deyince adam şöyle cevap verdi:

-Evet, bu sıcak günde oruç tutuyorum ki kıyamet gününün sıcaklığından kurtulayım!

                        Salih Büte
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RAMAZAN NE DEĞİLDİR?
Ramazanın ve orucun ne olduğunu anlayabilmenin yollarından biri de ne olmadığını bilmekten geçer: 

Ramazan;

“Sahur yapınız,
zira sahurda bolluk-bereket vardır.” 

(Buhârî, Savm 20)

7-
 U

yu
şu

kl
uk

 a
yı

 d
eğ

ild
ir

.

8- E
ve kapanma ayı değild

ir.

9- Namazı, gevşek bir namaz              
değildir.

10- Teknolojiye Kur’an okutma      

ayı değildir.
1-

 İs
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eğ
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ir

.

2-
 C

im
ri

lik
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yı
 d

eğ
ild

ir
.

3- E
ğlence ayı d

eğild
ir. 

4- Seyahat ayı değildir.

5- Bencillik ayı değildir. 

6- G
erginlik ayı değildir.
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Ramazan Hikayesi 5Ramazan Hikayesi 5

Hâşâ Teravihin Allah’ı Başka mı?

Sultan II. Abdülhamid devrinde bir Ramazan gününde sarayda teravih namazı kılınıyordu. İmam normal za-
manda yatsı namazını ağır ağır kıldırdığı halde sıra teravihe gelince acele acele kıldırmaya başlamıştı.

İmamın arkasındaki safta bulunan Hemşinli Mahmud Efendi selamdan sonra dayanamayıp imama sordu:

– Yatsı namazını kimin için kıldırdın?

– Allah için.

– Hâşâ yatsının Allah’ı başka, teravihin Allah’ı başka mı? Onu neden yavaş kıldırıyorsun da teravihe gelince 
acele ediyorsun? 

             İsmail ÇOLAK 
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Uygulama 14Uygulama 14
Aşağıda verilen baş harflerden başlayarak Ramazan ayı ile ilgili akrostiş tekniği ile 
bir şiir yazınız.

“Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız.” 
(Keşfü’l-Hafâ, c. 1. No: 1455)

O ……………………………………………………………………

N ……………………………………………………………………

B ……………………………………………………………………

İ ……………………………………………………………………

R ……………………………………………………………………

A ……………………………………………………………………

Y ……………………………………………………………………

I …………………………………………………………………… 

N ……………………………………………………………………

S ……………………………………………………………………

U …………………………………………………………………… 

L ……………………………………………………………………

T ……………………………………………………………………

A ……………………………………………………………………

N ……………………………………………………………………

I ……………………………………………………………………
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TESTTEST

1 .1 .

2 .2 .

3 .3 .

4 .4 .

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri 
olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. 
Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk 
dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. ” 
(Bakara, 2:185)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Oruç günlerinin değişmeyeceğine 
B) Orucu kimlerin kazaya bırakabileceğine
C) Orucun kimlere ne zaman farz olduğuna
D) Kur’an-ı Kerim’in indirildiği zaman dilimine

Ramazan orucunun farz kılınmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kur’an-ı Kerim’in bu ayda indirilmesi
B) Ruhumuza ve bedenimize birçok fayda vermesi 
C) Yüce Allah’ın (c.c.) bu ayda oruç tutmayı emretmesi
D) Oruç tutmanın insan ahlakını güzelleştirmede katkısı

Farz, Allah’ın (c.c.), kullarından kesin olarak yapmalarını istediği namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetler için kullanı-
lan bir kavramdır.
Oruç ibadetinin farzları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Akıllı olmak
B) Zengin olmak
C) Müslüman olmak
D) Ergenlik çağına gelmiş olmak

Farz, sünnet, nafile ve kaza olarak oruç çeşitleri vardır.

Oruç çeşitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi değişmez?

A) Niyet
B) Tutma isteği
C) Tutma biçimi
D) Tutma zamanı
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5 .5 .

6 .6 .

7 .7 .

8 .8 .

Rasûlullah (s.a.v.) : “Aziz ve Celil olan Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Âdemoğlunun her ameli kendisinindir. Yalnız oruç 
müstesna. O benim içindir. Onun mükâfatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir siperdir. Sizden biriniz oruçlu 
bulunduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona söver veya ona çatıp çekişirse; ‘Ben oruç-
luyum’ desin. Muhammed’in nefsi yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki; muhakkak oruçlunun ağız kokusu, 
Allah nezdinde, misk kokusundan daha hoştur. Oruç tutanın ferahlanacağı iki sevinç (vakti) vardır: Birisi iftar ettiği 
zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah’a kavuştuğu andır.” buyurmuştur. (Buharî, Savm, 2)

Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Her bir ibadetin kendine özgü bir yapısı vardır. 
B) İbadetleri yerine getirirken çok dikkatli olmalıyız.
C) Zahmetli olan her şey içinde bir güzellik barındırır.
D) Oruç ibadetiyle ilgili hükümler Ramazan orucunu kapsar.

Nafile olan oruçlardan olup Ramazan ayı dışında tutulabilir. Oruç çeşidi olarak bir peygamber adı ile anılan bu nafile 
oruçta bir gün oruç tutulup ertesi gün iftar etme şeklinde ibadete devam edilir.

Hakkında bilgi verilen oruç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Savm-i Davut
B) Savm-i İbrahim 
C) Savm-i Meryem
D) Savm-i Muhammed

Ramazan ayı içerisinde yer alan, Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olarak tanımlanan ve Kur’an’ın 
indirilmeye başlandığı mübarek gece aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadir Gecesi
B) Berat Kandili
C) Miraç Kandili
D) Mevlid Kandili

Aşağıdakilerden hangisi oruç tutan birinin dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?

A) İradesini kontrol etmelidir.
B) Güzel ahlaklı olmalıdır.
C) Etrafına oruçlu olduğunu söylemelidir.
D) Diline, kulağına, gözüne hâkim olmalıdır.
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9 .9 .

10 .10 .

11 .11 .

12 .12 .

Ramazan ayı içerisinde hastalık, yolculuk gibi sebeplerle tutulamayan oruçların gününe gün daha sonra tutulması 
gerekir. Buna ........................... orucu denir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Adak
B) Kaza
C) Kefaret
D) Müstehap

I- Ramazan ayında Kur’an’ın baştan sona okunarak bitirilmesine ............................. denir.
II- Ramazan ayında Kur’an okuyanları diğer Müslümanların dinleyip takip etmesine ........................... denir.

Verilen bu iki kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

         I         II
A) Hatim Mukabele
B) Kıraat Mushaf
C) Mukabele Hatim
D) Tecvit Kıraat

Farz oruç akıllı, ergenlik çağına gelmiş, sağlıklı, seyahat ve misafirlik gibi özürleri olmayan Müslümanların Rama-
zan ayında yerine getirmeleri gereken bir ibadettir. 

Bu bilgilere göre aşağıdaki kişilerden hangisi oruç tutmayabilir?

A) 15 yaşında okula giden Mehmet.
B) Akıllı olmasına rağmen 18 yaşına girmemiş Ahmet.
C) 5 günlük ziyaret için 200 km uzaktaki ilçeye giden Ali.
D) Doktorun, orucun sağlığını etkilemeyeceğini söylediği Veli.

I-   Orucu bütün azalarına tuttur. Özellikle dilin afetleri ile orucunu zedeleme, sükûtunu artır.
II-  İftar açmakta acele et, gecikme. İftar paylaşmaktır. Sen de imkânın ölçüsünde iftar ver. İftar davetine çağrıldı-
ğında adam ayırmadan davete git. İftariyelik dağıtarak iftar sofralarına katkıda bulun.
III- Muhtaçları sevindirmeye gayret et, özellikle bir yetimi sevindir. Bayram günü yetim sevindirmenin sünnet oldu-
ğunu hatırla.

Oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal faydaları göz önüne alındığında hangileri yapılması gereken davra-

nışlardır?

A) Yalnız I
B) I-II
C) II-III
D) I-II-III
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13 .13 .

14 .14 .

15 .15 .

16 .16 .

Orucun hikmet ve faydaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bedenlerin zekâtıdır.
B) Bedenlerin tek sıhhat kaynağıdır.
C) Allah’a itaat ve ibadetin alâmetidir.
D) Nefsi terbiye ederek ahlâkı güzelleştirir.

Oruç, bir irade eğitim aracı olarak sabır alışkanlığı kazandırır. Şefkat ve merhamet duygularını geliştirerek dünya ve 
ahiret saadetine ulaşmaya katkı sağlar.

Bu cümlelerde orucun hangi özelliğine değinilmemiştir?

A) Eğitici yanı olduğuna
B) Sabır kazandırmasına
C) Dünyada ve ahiretteki katkısına 
D) Ahlâkı güzelleştirirken ne kadar katkı yaptığına

Ramazan Bayramı’nın birinci günü ile Kurban Bayramı’nın dört günü oruç tutmak dinimizde yasaklanmıştır. 

Bu günlerde oruç tutan biri nasıl bir fiil işlemiş olur?

A) Helal
B) Mübah
C) Mekruh
D) Haram

Hastalık, yolculuk, ihtiyarlık ve düşkünlük, şiddetli açlık ve susuzluk, gebelik ve emziklilik, canı ile tehdit edilerek 
zor karşısında mecbur kalmak gibi nedenler oruç tutmamayı veya tuttuktan sonra bozmayı helal kılan şer’i özürler 
olarak adlandırılır.

Bu hususların ibadetlerle ilgili hangi hükümle bağlantısı yoktur?

A) Devamlı olma
B) İhlas ve samimiyet
C) Kur’an ve sünnete uygunluk
D) Kolaylık ve güç yetirebilirlik
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C EVAP ANAHTARIC EVAP ANAHTARI

UYGULAMA 1

UYGULAMA 2

ÇENGEL BULMACA

1.   İMSAK
2.   SAHUR
3.   RAMAZAN BAYRAMI
4.   RAMAZAN
5.   İFTAR
6.   FİTRE
7.   AREFE
8.   NİYET
9.   TERAVİH NAMAZI
10.  KADİR GECESİ
11.  MUKABELE
12.  MAHYA
13.  DUA
14.  ORUÇ
15.  FİDYE 
16.  HİCRİ TAKVİM
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UYGULAMA 3

UYGULAMA 4

NESİ VAR?

1.  MUKABELE
2.  SAHUR
3.  İFTAR
4.  RAMAZAN
5.  BAYRAM 
6.  TERAVİH NAMAZI
7.  MAHYA 
8.  KADİR GECESİ 
9.  ORUÇ
10. ÜÇ AYLAR

Far zFar z Va c i pVa c i p S ünn e tS ünn e t

Ramazan orucu

Şükür orucu

Kurban bayramının arefesinde tutulan oruç

Pazartesi- Perşembe orucu

Mübarek gecelerin gündüzlerinde tutulan oruç

Şevval ayında tutulan 6 günlük oruç

Muharrem ayının 9, 10, 11. günlerinin orucu

Ramazan orucunun kazası

Adak orucu

Hicri ayların 13, 14, 15. günlerinde tutulan oruç
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UYGULAMA 5

BİREYSEL TOPLUMSAL

Sahip olduğumuz nimetlerin kıymetini anlar, verdiği nimetler için Rabbimize şükrederiz.

Zekât, sadaka, fitre gibi ibadetler zengin ile fakir arasında sevgi, saygı ve yakınlık
oluşmasını sağlar.

Cemaatle kılınan teravih namazlarıyla, birlikte okunan mukabelelerle birbirimizle kaynaşır,
yakınlaşır, dostluk ve sevgi bağlarımızı güçlendiririz.

Ramazan ayının sonunda bayram yaparken herkesle bayramlaşmak bağlarımızı
kuvvetlendirir.

Rabbimize karşı kulluk görevimizi yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşarız.

Oruç tutarak sabretmeyi ve zorluklarla mücadeleyi öğreniriz.

Zor durumdaki insanlara yönelik yardımlaşma, paylaşma, dayanışma duygularımız güçlenir.

Oruç sayesinde daha önce işlemiş olduğumuz günahlardan kurtulma imkânımız olur.

Şefkat ve merhamet duygularımızın gelişmesi sağlanır.

Ramazandaki duyarlılığımızı bayramdan sonra da devam ettirmeye gayret ederiz.

Gün boyu söz ve davranışlarına dikkat eden Müslümanlar olarak ahlakımız güzelleşir.

Aylar boyunca tam performansla kullandığımız organlarımızı bir aylık bakıma almış oluruz.

Düzenli beslenmeyi alışkanlık haline getirerek vücut sağlığımıza faydalar sağlamış oluruz.

Birlikte yapılan sahur ve iftarlarla aile, akraba ve komşular arası ilişkilerimiz güzelleşir.

Ramazan ayında her zamankinden daha çok Kur’an’ı okumaya özen gösterir, Kur’an’la olan
yakınlığımızı artırırız.



40

UYGULAMA 6

22

44

66

88

11

33

55

77

Ramazan ayına özgü imsak, iftar ve namaz
vakitlerini gösteren çizelge.

İslam inancında birçok önemli olayın meydana 
geldiğine inanılan, sevgili peygamberimizin oruç-
lu geçirdiği Muharrem ayının onuncu günü.

Çocukların oruca alışmak ve Ramazan coşku-
suna katılmak için imsak vaktinden günün belli 
saatlerine kadar tuttukları oruç.

Geçmişte özellikle zenginlerin, iftar davetlerin-
de gelen misafirlere verdikleri hediyeler.

Diş Kirası

Mahya

İmsakiye

Muharrem

Aşure

Tekne Orucu

Mukabele

Ramazan Manisi

Genellikle Ramazan ayında bir kişinin Kur’an’ı 
yüksek sesle okuması, diğerlerinin de takip 
etmesi ve dinlemesi şeklinde yapılan ibadet.

Sahur vaktinde davulcuların oruca kalkacak 
olanları uyandırmak için söylediği sözler.

Ramazan ayına özgü, minareler arasına ası-
lan ışıklı yazılar.

Peygamberimiz bu ayı “Allah’ın ayı” olarak 
nitelemiş ve bu ayın 9-10. veya 10-11. günle-
rinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir.
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BOZARBOZAR BOZMAZBOZMAZ SEVABINI SEVABINI 
DÜŞÜRÜRDÜŞÜRÜR

Denize girmek

Güzel kokular koklamak

Dedikodu yapmak

İftar vakti girdi zannederek yemeye başlamak

Kendi isteğiyle ağız dolusu kusmak

Serum veya kan almak

Bir başkasına kan vermek

Küfürlü sözler söylemek

Yalan söylemek

Sigara veya nargile içmek

İlaç içmek

İmsak girmedi zannederek yemeye devam etmek

İftira atmak

Banyo yapmak

Göze veya kulağa ilaç damlatmak

Hırsızlık yapmak

Bilerek yemek-içmek

Unutarak bir şeyler yemek içmek

UYGULAMA 7

YAPMASI GEREKENLER

YAPMAMASI GEREKENLER

1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18

2, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 19, 20

UYGULAMA 8
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UYGULAMA 9
1.   HİCRİ TAKVİM
2.   KEFFARET ORUCU
3.   SAVM
4.   HIRKA-İ ŞERİF
5.   ADAK ORUCU
6.   FİDYE 
7.   NAFİLE ORUÇ 
8.   FITIR SADAKASI
9.   HATİM
10.  KAZA ORUCU
11.  FARZ
12.  İKİNCİ
13.  MUHARREM ORUCU
14.  ÜÇ

UYGULAMA 11
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UYGULAMA 10

UYGULAMA 12

1. D        2. Y        3. Y       4. D        5. Y        6.D        7. Y        8. D        9. Y        10. Y        11. D        12. D

13. Y      14. D     15. Y       16. Y      17. D      18. Y     19. D     20. D        

1.   RAMAZAN
2.   ORUÇ
3.   NİY-ET
4.   İMSAK
5.   RAMAZAN DAVULU
6.   KADİR GECESİ
7.   TERAVİH NAMAZI
8.    HURMA
9.    SAHUR
10.  TEKNE ORUCU
11.  MAHYA
12.  İFTAR

UYGULAMA 13

TEST SORULARI

Uygun olmayan davranışlar:

•  Sınırsız tatlı veya et yenilebilir.
•  Çok misafir gelmediği sürece misafirlere güler yüzlü ve kibar davranılır.
•  Israrla bayram harçlığı istenir.

1. B        2. C        3. B       4. C        5. D        6.A        7. A        8. C        9. B        10. A        11. C        12. D

13. B         14. D        15. D       16. A     


