
1.Kur'ân-ı Kerim  hangi ayda indirilmeye başlanmıştır? 

A. Zilhicce 

B. Recep  

C. Şaban 

D. Ramazan 

 

2.Ramazan Risalesine göre vücudumuzun en büyük fabrikası nedir? 

A) Damar 

B) Akciğer 

C) Mide 

D) Böbrek 

 

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 yaşasa ne olur? 

A) bedene tıbben zarar verir 

B) helal haram demeden yer 

C) Nefis kalbe ve ruha itaat etmez  

D) Hepsi 

 

5.Hangisi nefsin vasıflarından değildir.? 

A) Keyfemayeşa hareket etmesi 

B) Rabbini tanımak istememesi  

C) Kendine farazi bir rablık vermesi  

D) Acizliğini idrak etmesi 

 

 

 

 



6.Ramazan-ı şerifteki orucun, aşağıdakilerden hangisine bakan hikmetleri vardır? 

A) İnsanın sosyal hayatına 

B) İnsanın ticaret hayatına 

C) Giyim kuşamına 

D) Devletler arası ilişkilerine 

 

7.Ramazan-ı Şerifte ise, ehl-i iman, birden muntazam bir .............. hükmüne 
geçer.boşluğa ne gelmelidir.? 

A. Devlet 

B. Memur 

C. Ordu 

D. Talebe 

 

8.Aşağıdakilerden hangisi Şeairi islamiyeden değildir? 

A)ezanı muhammedi 

B) ramazan orucu 

C) besmele 

D) tefekkür 

 

9.Ramazan-ı şerifteki oruç, hakikî ve hâlis, azametli ve umumî bir şükrün ................ 
Boşluğa ne gelmelidir? 

 A. vesilesidir 

 B. kapısıdır 

 C. neticesidir 

 D. anahtarıdır 
 

10. "Mün'im-i Hakikî, o esbabdan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre lâyıktır." 

Asagidakilerden hangisi hakiki teşekkür etmek değildir? 

A. Nimetleri doğrudan doğruya Allah'tan  bilmek 

B. Manavdan elma alırken manava parasını verip teşekkür etmek 

C. Nimetlerin kıymetini takdir etmek  

D.Nimetlere kendi ihtiyacını hissetmek 

 

 

 



11. Aşağıdakilerden hangisi Şükr-ü mânevî’yi netice veren anlayışlardan değildir ? 

A- O nimetler benim mülküm değil. 

B- Ben bu nimetlerin tenâvülünde hür değilim 

C-Bu nimetler başkasının malıdır ve in'âmıdır 

D- Kullanımında serbestim 

 

12.Aşağıdakilerden hangisi Nefsin özelliklerinden değildir? 

A. Keyfi nasıl isterse öyle hareket etmek ister 

B. Hür ve serbest olmak ister 

C. Nimetlerle terbiye edildiğini düşünmek ister 

D. Nimetlerden şükretmeden faydalanmak ister 

 

13.Herkesin nefsi anlar ki, kendisi malik değil, ……………; hür değil, abddir. Boşluğa 
hangisi getirilmelidir? 

A-Gariptir 

B-Başıboştur 

C-Gafildir 

D- Memlûktür 

 

14. Nefisperest çok zenginler, şefkate ne kadar muhtaç olduğunu ne ile idrak eder? 

A-Açlık ile 

B-İhsan ile 

C-Yardım ile 

D-İkram ile 

 

15.İnsanlar neden maişet  cihetinde muhtelif bir surette halk edilmiştir? 

A. Kimin ne kadar çok zengin olabileceğini anlamak için 

B. Zengin olanlar fakir olanları yönetsin diye. 

C. Fakir olanlar zenginlere bakıp hayal kurşun diye 

D. Zenginler fakirlere yardım etsin diye 

 

 

 

 



16. Nefs-i insaniye, mahiyetindeki hadsiz......., nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki 
...….. göremez.Boşluklara neler gelir? 

A.Aczi-Kusurunu 

B.Aczi-Kabiliyetini 

C.Şefkati-Maharetini 

D.Şefkati-Şerefini 

 

17. Ramazan-ı Şerifteki oruç, nefsin hangi cihetine bakmaz? 

A-Tezhib-i ahlakına 

B- serkeşâne muamelelerinden vazgeçmesine 

C-Terbiyesine 

D-Haz almasına 

 

18.Gaflet halindeki  insanın nefsi neyi unutmaz? 

A. Kendini 

B. Halıkını 

C. Vazifesini 

D.Arzularını 

 

19.Aşağıdakilerden hangisi Beşinci Nükte’de bahsedilen nefsin özelliklerinden biri 
değildir? 

a. Gafletle kendini unutması 

b. Kendindeki eksiklikleri görmek istememesi 

c. Ölümsüz olduğunu düşünmesi 

d. Kusurlu olduğunu idrak etmesi 

 

20.Ramazan-ı şerifte Kur’an-ı Kerim’i dinlerken 3 şekilde dinlenebilir.hangisi 
bunlardan biri değildir?  

a) Resul-i Ekrem(asm)   

b) Hazret-i Cebrail 

c) Mütekellim-i Ezeli (Allah)  

d) Cami imamı 

 

 



21.Aşağıdakilerden hangisi Ramazan-ı şerifte melekiyet vaziyetine benzemek için 
yapmamız gereken şeylerden biri değildir? 

a) nefsin hacat-ı süfliyesinden vazgeçmek   

b) Günün çoğunu uyuyarak geçirmek 

c) malayaniyat halattan tecerrüt etmek    

d) yeme içmeyi bir süreliğine terketmek 

 

22.Ramazan-ı Şerif'te Kur'anı Hakimi hüsnü istikbal için neyi terketmemeliyiz? 

A) Yemek ve içmeyi 

B) ders çalışmayı 

C) Hacatı süfliyeyi 

D) Malayinat halatı 

 

23.       I. Ekl: Yemek     II. Şürb: İçmek     III. Nüzul: İnme(k    ) IV. Sıyam:Perhiz 

Yukardaki kelime ve tanım eşleşmelerinden hangisi/hangileri doğrudur? 

a) Yalnız I  b) I ve II   c) I, II ve III  d) hepsi 

 

24.Hadisi şerifte belirtildiğine göre nefis Rabbini nasıl tanımış? 

A) cehenneme atılarak  

B) Azap verilerek  

C) yalnızlığa terk edilerek  

D) Aç bırakılarak 

 

25. . Ramazan_ı şerifteki oruç insana aşağıdakilerden hangisini idrak ettirmez? 

A) Aczini  

B) Fakrını  

c) Kuvvetini  

D) Zaafını 
 

 


