Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Konu: Dini Günlerimiz,Bayramlarımız
1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.
(

) Dini bayramlardan önce evlerimizde hazırlıklar yapılır.

(

) Dini bayramlarda misafirlere ikram yapılmaz.

(

) Bayramdan önceki güne arife denir.

(

) Bayram günleri dinlenme ve uyku günleridir.

(

) Bayramlarda akraba ziyareti yapılır.

2-Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
misafirlere -ihtiyacımıza – dayanışmasını -evimizde- kurban -namazına- ziyaretyardımlaşma- oruç- bayram -yoksullara

 Bayram gelmeden önce ………………….temizlik yapılır.
 Bayramda …………………….uygun giysi ve yiyecekler alınır.
 Bayramda …………………………şeker ve kolonya ikram edilir.
 Bayram sabahı erkenden uyanıp bayram ………………….gideriz.
 Bayramda komşu ve akrabalarımızı …………………..ederiz.
 Dini bayramlar insanların ……………………..ve ………………….sağlar.
 Ramazan ayı, oruç ayıdır ve bu ayda …………tutulur.
 Ramazan ayında ihtiyacı olanlara ve ……………………yardım edilir.
 Kurban Bayramı’nda maddi durumu iyi olanlar ………………….keserler.
 Çocuklara harçlık vermek ve misafir ağırlamak ……………….geleneklerimizdendir.
3- Aşağıdakilerden hangisi bir bayram hazırlığı değildir?
A-Bayram gelmeden önce ev temizliği yapmak.
B-Bayram için alışveriş yapmak ve yemek hazırlamak.
C-Bayram gelmeden önce tatil için hazırlanmak.

4-Aşağıdakilerden hangisi dini bayram değildir?
A-Ramazan Bayramı

B-Kurban Bayramı

bekirbulut

C-Zafer Bayramı

5- Aşağıdakilerden hangisi bayram sabahı

11-Aşağıdaki gün ve ayların hangisinde oruç

yapılan bir iştir?

tutulmaz?

A-Bayram sabahı erken kalkmak.

A-Ramazan Ayı’nda

B-Bayram sabahı uyumak.

B-Ramazan Bayramı’nda

C-Bayram sabahı alışveriş yapmak.

C-Ramazan’dan önce

6- Aşağıdakilerden hangisi bayram günlerinde
yapılan işlerden değildir?

12- Aşağıdaki gün ve ayların hangisinde yemek

A-Bayram namazına gitmek

yenilmez?

B-Komşu ve akraba ziyaretleri yapmak

A- Ramazan Bayramı’nda

C-Uzak bir yere tatile gitmek

B- Kurban Bayramı’nda
C- Ramazan Ayı’nda

7- Dini bayramlarla ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

13-Aşağıdakilerden hangisi milli birlik ve

A-Bütün ülkelerde aynı şekilde kutlanır.

beraberliğimiz için önemlidir?

B-Evden hiç çıkmamak gerekir.

A-Kurban Bayramı

C-Birlik ve beraberlik günleridir.

B-Doğum günleri
C-Tatil zamanları

8-Aşağıdakilerden hangisi Ramazan

14- Aşağıdakilerden bilgilerden hangisi yanlıştır?

Bayramı’nda yapılmaz?

A-Kurban Bayramı’nda misafirlere et ikram etmek

A-Oruç tutmak

B-Bayramdan önce temizlik yapmak

B-Akrabaları ziyaret etmek

C- Kurban Bayramı’nda oruç tutmak

C-Komşuları ziyaret etmek

15-Aşağıdaki bayramlarla ilgili eşleştirmeyi

9- Aşağıdakilerden hangisi Kurban

yapınız?

Bayramı’nda yapılmaz?

Cumhuriyet
Bayramı

A-Kurban kesmek
B-Bayram ziyareti yapmak

Kurban Bayramı
Dini
Bayram

C-Tatile gitmek

Ramazan
Bayramı

10- Aşağıdakilerden hangisi bayramlarda
yardım edilmesi gerekenler arasında değildir?
A-Yoksullar

B-Fakirler

C-Varlıklılar
bekirbulut

Milli
Bayram

Zafer
Bayramı

