
MELEK-CİN-ŞEYTAN/RAMAZAN-ORUÇ 

DENEME SINAVI SORULARI

dinkulturuahlakbilgisi.com

http://www.dinkulturuahlakbilgisi.com/


1.Soru
Gece yarısından sonra, sabah 

ezanından önce kalkıp, oruca hazırlık 
için bir şeyler yiyip içmeye ne denir?

A) İftar
B) İmsak
C) Mahya
D) Sahur
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2.Soru 
Oruç hangi vakitte başlar hangi vakitte 

son bulur?

A) Sahurda başlar imsakta biter
B) İmsakta başlar iftarla biter
C) Sahurla başlar iftarla biter
D) Güneşin doğmasıyla başlar iftarla 
biter
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3.Soru 
Kur’an’ın indirildiği geceye ne ad 

verilir?

A) Kadir gecesi
B) Beraat gecesi
C) Mevlit gecesi
D) Regaip gecesi
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4.Soru 
Ramazan ayında yatsı namazından 

hemen sonra kılınan nafile namaz 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teheccüt namazı
B) Teravih namazı
C) Vitir namazı
D) Kuşluk namazı

dinkulturuahlakbilgisi.com

http://www.dinkulturuahlakbilgisi.com/


5.Soru 
 a - Teravih Namazı cemaatle kılınması zorunludur.

b - Ramazan ayına mahsus bir namazdır.
c - Yatsı ve vitir namazları arasında kılınır.
d - 10 rekattır.

Teravih namazı ile ilgili verilenlerden kaçı yanlıştır?

A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
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6.Soru 
 I- Oruca başlama zamanıdır.

II- Aynı zamanda sabah namazının vakti girer.

Yukarıda özellikleri verilen vakit aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Sahur
B) İmsak
C) Arife
D) İftar



7.Soru 
Aşağıdakilerden hangisi oruç 

türlerinden değildir?

A) Cuma orucu
B) Nafile oruç
C) Adak orucu
D) Kaza orucu
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8.Soru 
Ramazan bayramından önce fakirlerin de 

ihtiyaçlarını karşılaması için, evdeki kişi 
sayısınca verilen sadakaya ne denir?

A) Fidye
B) Zekât
C) Fıtır sadakası
D) Sadaka



9.Soru 

Bilerek orucunu bozan kişi ne yapmalıdır?

A) Bir günlük orucunu kaza eder
B) Fakirleri doyurur.
C) Bir gün kaza, altmış gün kefaret orucu tutar
D) Tövbe etmesi yeterlidir.
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10.Soru 
Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okumaya 

ne ad verilir?

A) Hatim
B) Mukabele
C) Hafız
D) Tecvit



11.Soru 
 Sürekli devam eden bir hastalık nedeniyle oruç 

tutamayan kimse, imkânı varsa ne yapar?

A) Orucunu tutar.
B) Tutamadığı gün sayısınca fakirlere fidye vermelidir.
C) Kendi yerine çocuklarından birine tutturmalıdır.
D) Daha sonra kaza eder.
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12.Soru 
Teravih, yatsı ve vitir namazı birlikte 

toplam kaç rekât kılınmaktadır?

A) 20 rekât
B) 33 rekât
C) 10 rekât
D) 30 rekât

dinkulturuahlakbilgisi.com

http://www.dinkulturuahlakbilgisi.com/


13.Soru 
Aşağıdakilerden hangisi oruç tutması 

gereken kişinin özelliklerinden biri 
değildir?
A) Müslüman olmak
B) Akli dengesi yerinde olmak
C) Ergenlik gelmiş olmak
D) Müslüman bir ülkede yaşıyor olmak



14.Soru 
 Fidye miktarı ne kadardır?

A) Bir fakiri iki gün doyuracak kadar para ya da gıda
B) Bir fakiri bir hafta doyuracak kadar para ya da gıda
C) Bir fakiri bir ay doyuracak kadar para ya da gıda
D) Bir fakiri bir gün doyuracak kadar para ya da gıda



15.Soru 
Sevap ve günahlarımızı yazan 

meleklere verilen isim aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Azrail
B) MünkerNekir
C) Mikail
D) Kiramen Kâtibin
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16.Soru 
 Aşağıda meleklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır?
A) Melekler iyilik ve güzelliğin sembolüdürler.
B) Melekler iradesi olan varlıklardır. Bu nedenle günah 
işleyebilirler.
C) Melekler, Allah’ın emrettiği şeyleri yerine getirirler.
D) Melekler insanı sürekli iyiye, güzele, doğru olana 
yönlendirirler.



17.Soru 
Aşağıdakilerden hangisi meleklere imanın 

insanın davranışlarına katkısından 
sayılamaz?
A) Devamlı iyilik yaparlar
B) İnsanları üzmeye ve incitmeye özen 
gösterirler
C) Yoksul ve kimsesizlere yardım ederler
D) Başkalarının haklarına saygı duyarlar



18.Soru 
Şeytanın Allah’ın rahmetinden 

kovulmasına sebep olan kötü huyu 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kibir
C) İftira
B) Gıybet
D) Yalan
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19.Soru 

Aşağıdakilerden hangisi insanların 
batıl inançlara yönelme sebeplerinden 
biri değildir?
A) Gelecek hakkında bilgi edinme 
merakı
B) Dini öğrenme isteği
C) Gizemli olan şeylere duyulan ilgi
D) Dini eğitimin yetersiz olması



20.Soru 
 İnsanların öldükten sonra dirilip sonsuza 

kadar kalacağı ve yaptıklarından hesaba 
çekileceği inancı aşağıdaki kavramlardan 
hangisiyle açıklanır ?
A) Kadere iman
B) Meleklere iman
C) Ahirete iman
D) Ruh göçü



Cevaplar 
1)D         8)C         15)D

2)B         9)C         16)B

3)A       10)A        17)B

4)B       11)B        18)A

5)C       12)B        19)B

6)B       13)D        20)C

7)A       14)D

dinkulturuahlakbilgisi.com

http://www.dinkulturuahlakbilgisi.com/

