
RAMAZAN RİSALESİ - LİSE YARIŞMA SORULARI ve CEVAPLARI 
 
 1.         Ramazan Risalesine göre vücudumuzun en büyük fabrikası nedir? 
a. Damar 
b. Akciğer 

c. Mide 
d. Böbrek 

 

 
2. Kur'an-ı Kerim'i Mütekellimi Ezeliden dinliyor gibi bir kudsi halete nasıl mazhar olunur? 
a. Ekl ve şürbün terkiyle 
b. Hacatı süfliyesinden tecerrüt ile 
c. Melekiyet vaziyetine benzeyerek 

d. Hepsi 
 

 
3. Hangisi orucun şahsi hayatımıza bakan faydalarından değildir? 
a. Vücudun dinlenmesine vesiledir 
b. Sabır ve tahammül öğretir 
c. Haramdan çekinmek kolay hale gelir 

d. Maddi zenginlik kazandırır 
 

 
4. İnsan yeme içme hususunda keyfine göre yaşarsa ne olur? 
a. Nefis kalbe ve ruha itaat etmez 
b. Bedene tıbben zarar verir 
c. Helal haram demeden yer 

d. Hepsi 
 

 
5. Hangisi nefsin vasıflarından değildir? 
a. Keyfemayeşa hareket etmesi 

b. Acizliğini idrak etmesi 
c. Rabbini tanımak istememesi 
d. Kendine farazi bir rablık vermesi 

 

 
6. Ramazan-ı Şerifteki orucun, aşağıdakilerden hangisine bakan hikmeti vardır? 
a. İnsanın sosyal hayatına 
b. İnsanın ticaret hayatına 
c. Devletlerarası ilişkilerine 
d. Giyim kuşamına 

 

 
7. Aşağıdakilerden hangisi Şeâir-i islamiyeden değildir? 
a. Ezan-ı Muhammedi 
b. Ramazan Orucu 

c. Tefekkür 
d. Besmele 

 

 
8. Aşağıdakilerden hangisi Münim-i hakikiye karşı yapılan şükür değildir? 
a. Nimetleri doğrudan doğruya Allah'tan bilmek 

b. Aldığımız meyvelerin ücretini manavcıya ödemek 
c. Nimetlerin kıymetini takdir etmek 
d. Nimetlere kendi ihtiyacını hissetmek 



9. Aşağıdakilerden hangisi nimetlere karşı Şükr-ü Mâneviyi netice veren durumlardan değildir? 
a. Kullanım serbestiyeti 
b. Başkasının malıdır ve in'âmıdır 
c. O nimetler benim mülküm değil. 
d. Ben bunların tenâvülünde hür değilim 

 

 
10. Aşağıdakilerden hangisi Nefsin özelliklerinden değildir? 
a. Keyfi nasıl isterse öyle hareket etmek ister 
b. Hür ve serbest olmak ister 
c. Nimetlerden, şükretmeden faydalanmak ister 

d. Nimetlerle terbiye edildiğini düşünmek ister 
 

 
11. Nefis perest çok zenginler, şefkate ne kadar muhtaç olduğunu ne ile idrak edebilir? 
a. İktisatla 
b. Refahla 
c. Sıhhatle 

d. Açlıkla 
 

 
12. İnsanlar neden maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmiştir? 
a. Kimin ne kadar çok zengin olabileceğini anlamak için 

b. Zenginler fakirlere yardım etsin diye 
c. Fakir olanlar zenginlere bakıp hayal kursun diye 
d. Zengin olanlar fakir olanları yönetsin diye 

 

 
13. Nefs-i insaniye, mahiyetindeki hadsiz......., nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki 
...…..göremez.Boşluklara neler gelir? 
a. Aczi-kabiliyetini 
b. Şefkati- Maharetini 

c. Aczi- kusurunu 
d. Şefkati-Şerefini 

 

 
14. Ramazan-ı Şerifteki oruç, nefsin hangi cihetine bakmaz? 
a. Tezhib-i ahlakına 
b. Serkeşâne muamelelerinden vazgeçmesine 
c. Terbiyesine 

d. Haz almasına 
 

 
15. Gaflet halindeki insanın nefsi neyi unutmaz? 
a. Kendini 
b. Hâlıkını 

c. Arzularını 
d. Vazifesini 

 

 
16. Aşağıdakilerden hangisi Beşinci Nüktede bahsedilen nefsin özelliklerinden biri değildir? 
a. Kusurlu olduğunu idrak etmesi 
b. Ölümsüz olduğunu düşünmesi 
c. Gafletle kendini unutması 
d. Kendindeki eksiklikleri görmek istememesi 



17. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan-ı şerifte melekiyet vaziyetine benzemek için yapmamız 
gereken şeylerden biri değildir? 
a. Nefsin hacat-ı süfliyesinden vazgeçmek 
b. Malayaniyat halattan tecerrüt etmek 

c. Günün çoğunu uyuyarak geçirmek 
d. Yeme içmeyi bir süreliğine terketmek 

 

 
18. Ramazan-ı Şerif'te Kur'anı Hakimi hüsnü istikbal için neyi terketmemeliyiz? 
a. Yemek ve içmeyi 
b. Hacatı süfliyeyi 

c. Malayaniyat halatı 
d. Ders Çalışmayı 
 

 
19. 1. (Ekl: Yemek) 2.(Şürb: İçmek) 3.(Nüzul: İndirmek) 4.(Savm:perhiz) eşleştirmelerden hangileri 
doğrudur? 
a. yanlız 1 
b. 1 ve 2 

c. 1,2 ve 3 
d. Hepsi 

 

 
20. Hadisi şerifte belirtildiğine göre nefis Rabbini nasıl tanımış? 
a. Aç bırakılarak 
b. Yalnızlığa terk edilerek 
c. Azap verilerek 
d. Cehenneme atılarak 

 

 
21. Ramazan-ı şerifteki oruç insana aşağıdakilerden hangisini idrak ettirmez? 
a. Aczini 
b. Fakrını 

c. Kuvvetini 
d. Zaafını 

 

 
22. Orucun ekmeli ise bütün duygularına ve cihazatı insaniyeye bir nevi oruç tutturmaktır. Hangisi 
bu manayı içermez? 
a. Kulağını fena şeyleri işitmekten men etmekle 
b. Gözünü nâmahreme bakmaktan sakınmakla 
c. Dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla 

d. Hayaliyle güzel yemekleri düşünmemekle 
 

 
23. Kur'an-ı Hakimin inzalinden dolayı Ramazan ayı ne hükmüne geçmez? 
a. Melabgah-ı beşeri 
b. Meşher-i Rabbânî 
c. Meclis-i ruhanî 
d. Bayram-ı İlâhî 

 

 

 

 

 



24. Ramazanda vücudumuzun hademelerinden hangisi ağlar? 
a. Kalp 

b. Mide 
c. Ruh 
d. Latifeler 
 

25. Hangisi nefsin yemek, içmek hususunda keyfemâyeşâ hareket etmesinin neticesi değildir? 
a. Helâl-haram demeyip rast gelen şeye saldırmak 
b. Şahsın maddî hayatına tıbben zarar vermek 
c. Nimetlerin lezzetini tam alabilmek 
d. Mânevî hayatını zehirlemek 

 


