
ADI SOYADI : 2. ÜNĐTE : NAMAZ ĐBADETĐ

Sabah namazı, dört rekâttır. Önce iki rekât olan sünneti, sonra da 
iki rekât olan farzı kılınır.

“Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya niyet ettim.” diyerek 
ellerimizi kaldırır ve tekbir alırız. ( Tekbir alırken “Allahu ekber” deriz. )

Erkekler ellerini göbeğin altında, kadınlar göğsün üstünde bağlarlar.
Sübhâneke duasını okuruz.
Eûzü  besmele  çekerek  Fâtiha  Suresi’ni  okuruz. 
Ardından birkaç ayet veya bir sure okuruz.

“Allahu  ekber”  diyerek  rükûya  gideriz. 
Rükûda iken üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” deriz.

“Semiallahü limen hamideh” diyerek rükûdan doğruluruz ve “Rabbenâ 
leke’l-hamd” deriz. 
“Allahu ekber” diyerek secdeye varırız.

Secdede  iken  üç  defa  “Sübhâne  Rabbiye’l-a’la” deriz.
“Allahu ekber” diyerek otururuz.
Tekrar “Allahu ekber” diyerek ikinci secdeye varırız. Đkinci 
secdede de üç defa “Sübhâne Rabbiye’l- a’la” deriz.
 “Allahu ekber” diyerek ikinci rekât için ayağa kalkarız.

SÜNNETĐNĐN KILINIŞI

SABAH NAMAZI

Erkekler tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta 
bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya 
kaldırılır. 
Kadınlar tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve 
parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır. 

Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol 
elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar. 
Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. 
Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar. 

Erkekler, rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz 
yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlar. 
Kadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini 
( parmaklarını açmayarak ) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük 
bulundururlar. 

Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve 
burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında 
bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. 
Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden 
kalkık bulundururlar. 
Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar.

SINIF : 6              NO : TARĐH :



ADI SOYADI : 2. ÜNĐTE : NAMAZ ĐBADETĐ

Sünneti kıldıktan sonra farz namaza başlamadan önce kamet getiririz. ( Erkekler )
“Allah  rızası  için  sabah  namazının  farzını kılmaya niyet ettim.” diyerek namaza başlarız.
Namazın   devamını,   sünnetinde   olduğu gibi iki rekât olarak kılarız.
NOT : Bütün iki rekatlı namazlar aynen bu şekilde kılınır. Sadece niyet farklıdır.

Böylece bir rekâtı tamamlamış oluruz.
Ellerimizi birinci rekâttaki gibi bağlayarak ayakta dururuz.
Besmele çekerek Fâtiha Suresi’ni okuruz. 
Ardından birkaç ayet veya bir sure okuruz.

“Allahu ekber” diyerek rükûya gideriz.
Rükûda iken üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” deriz.

 “Semiallahü limen hamideh” diyerek rükûdan doğruluruz ve “Rabbenâ 
leke’l-hamd” deriz.
“Allahu ekber” diyerek secdeye varırız.

Secdede iken üç defa “Sübhâne Rabbiye’l- a’la” deriz.
“Allahu ekber” diyerek otururuz.
Tekrar “Allahu ekber” diyerek secdeye varırız.
Đkinci secdede de üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-a’la” 
deriz.

“Allahu ekber” diyerek otururuz.
Otururken Ettehiyyâtü, Salli, Barik ve Rabbenâ âtinâ ve Rabbenağfirlî 
dualarını okuruz.

Duaları okumamız bitince başımızı önce sağ omzumuza  doğru 
döndürerek  “Es- selâmü aleyküm ve rahmetullah” deriz.
Ardından   başımızı   sol   omzumuza   doğru döndürerek “Es-selâmü 
aleyküm ve rahmetullah” deriz.
Bu şekilde iki rekâtlık sabah namazı sünnetini bitirmiş oluruz.

FARZININ KILINIŞI

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye 
yönelmiş durumda dik tutulur. 
Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar. 

SINIF : 6              NO : TARĐH :


