
6. SINIF 2. ÜNİTE 
NAMAZ İBADETİ 

 
1- Namaz ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Hasta olanlar namazlarını terk edebilirler, iyileşince kaza ederler. 
b) Yolcu olan kişiler abdestleri varsa otobüste de namazlarını kılabilirler.  
c) Ayakta duramayan kişiler oturarak da namazlarını kılabilirler.  
d) Namaz akıllı, ergenlik çağına girmiş her Müslüman’a farzdır.  
 
2- Namazla ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Vaktinde kılınamayan namazlar sonradan kaza edilebilir. 
B) Yolculara Cuma namazı farz değildir. 
C) Namaz özür sebebiyle, vaktinden önce kılınabilir. 
D) Namaz tek başına kılınabildiği gibi cemaatle de kılınabilir. 
 
3- Su olmadığı veya temiz su bulunmadığı zaman teyemmüm yapılması, 
namazı ayakta kılmaya gücü yetmeyenlerin oturarak kılması, İslam dininin 
hangi yönünü gösterir? 
a) İslam dininin kolaylık dini olmasını b) İslam dininin son din olmasını 
c) İslam dininin evrensel din olmasını d) İslam dininin akılcı olmasını 
 
4- Namaz için sağlanmış olan kolaylıklar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu 
kolaylıklardan biri değildir? 
a) Namazını vaktinde kılamayanlar sonradan kaza edebilirler 
b) Yolculukta kıble şartına bağlı kalmaksızın namaz kılınabilir 
c) Namazı ayakta kılamayacak kadar yaşlı ve hastalar oturarak kılabilirler 
d) Namaz kılmak istemeyenler para olarak karşılığını verirler 
 
5- Aşağıdakilerden hangisi mihrabı tanımlar. 
A- İmamın hutbe okuduğu yer 
B- Vaaz etmek için çıkılan yer 
C- İmamın namaz kıldırmak için durduğu yer 
D- Müezzinin ezan okuduğu yer 
 
6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 
A-Zamanında kılınamayan farz namazlar kaza edilebilir. 
B-İbadetlerin mutlaka cami ve mescitlerde yapılması gerekir. 
C-Temiz ve uygun olmak şartıyla her yerde ibadet edilebilir. 
D-Ulaşım araçlarında kıble şartına bağlı kalmaksızın namaz kılınabilir. 
 
7- Namazını ayakta kılamayan hasta ve yaşlılar namazlarını nasıl kılarlar. 
A-Namazlarını birleştirerek kılarlar. 
B-Kazaya bırakırlar. 
C-Namazlarını kılmazlar.  
D-Nasıl kılabiliyorlarsa öyle kılarlar.(Oturarak, yaslanarak) 
 
8- Namazla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) Namaz temizliğe alıştırır.  B) Namazı hasta olunca terk edebiliriz. 
C) Namaz dinin direğidir.  D) Namazı Allah rızası için kılmalıyız 
 
9- Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin namaz konusunda uyguladığı 
kolaylıklardan değildir. 
A- Vaktinde kılınamayan namazı kaza etmek 
B- Ayakta durulamadığında oturarak namaz kılmak 
C- Seyahatte kıble şartına bağlı olmadan namaz kılmak 
D- Kullanabileceği su varken teyemmümle abdest almak 
 
10- İslam dininde; Uzun süren yolculuğa çıkan bir kimse 4 rekâtlık farz 
namazları iki rekât kılar. Hastalar ve yolcular Ramazan ayında tutamadıkları 
orucu sonradan kaza edebilirler. Su bulunmadığı yerlerde teyemmüm 
abdesti ile namaz kılınabilir. Bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisini 
göstermektedir? 
A)ibadetlerin zorunlu hallerde kolaylaştırıldığını 
B)İbadetlerin önemsiz olduğunu 
C)İbadetlerin kişiye göre değiştiğini 
D)Namaz ve orucun farz olmadığını 
 
11- Namazla ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır.  
A- Namaz kılmak İslam’ın şartlarından birisidir. 
B- Namazın farzlarından birini terk etmek namazı bozar. 
C- Bütün namazların cemaatle kılınması zorunludur. 
D- Namaz insanı her türlü kötülükten alıkoyar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12- Abdest almak isteyen bir kişi, herhangi bir organında sağlık sebebiyle 
sargı bulunuyorsa, onu çıkarıp yıkamak zorunda değildir. Sargı üzerine ıslak 
elle mesh etmesi yıkama hükmünde olur. Ayrıca ayaklara abdestli olarak 
giyilen meshleri 24 saat çıkarmaya gerek kalmadan üzerine mesh ederek 
abdest alınabilir.  
Bu bilgilere dayanarak, İslam dini ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılabilir? 
A- İslam dini kolaylık dinidir. 
B- İslam dininde gerekirse abdestsiz de namaz kılınabilir. 
C- Mesh kullanmayanların aldığı abdest kabul olmaz 
D- Hasta olanların namaz kılmalarına gerek yoktur. 
 
I. “(Musa’ya denildi ki)Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl.” (Taha 
suresi, 40) 
II. “(Hz. İsa dedi ki: Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve erdemli kıldı; 
yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti.”(Meryem suresi, 31) 
III.”Onları (İbrahim’i, Lut’u, İshak’ı Yakub’u), emrimize uyarınca doğru yolu 
gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, 
zekat vermeyi vahyettik…”(İbrahim suresi, 40) 
13- Bu ayetlere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 
A- Namaz Müslümanlara farz kılınmıştır 
B- Namaz bütün peygamberlere emredilen bir ibadettir. 
C- Namaz insanı kötülüklerinden uzaklaştırır 
D- Namaz erkeklere farz kılınan bir ibadettir. 
 
14- Kuranı kerimde yer alan Nisa suresinin 103. ayetinde “Şüphesiz namaz, 
müminlere vakitleri belirlenmiş bir farzdır” diye buyrulmuştur. Ayete göre, 
namaz ibadeti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir. 
A- Müslümanlar tarafından yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. 
B- Namaz, İslamın en önemli şartıdır. 
C- Çocuklar isterlerse namaz ibadetini yapabilirler. 
D- Namaz ibadeti olmadan diğer ibadetler yapılamaz. 
 
15- Aşağıdakilerden hangisi “Huşu ile namaz kılmak” ifadesinin tanımıdır?  
Huşu ile namaz kılmak; 
a) Bütün namazları vaktinde evde veya camide ve cemaatle kılmaktır. 
b) Çok ciddi bir şekilde, etrafa bakmadan gözlerini kırpmadan namaz 
kılmaktır. 
c) Sessiz bir ortamda, kimseler görmeden sessizce namaz kılmaktır. 
d) Allah’ın huzurunda olduğunu bilerek, sevgi ve saygıyla namaz kılmaktır.  
 
16- Aşağıdakilerden hangisi vacip olan namazlardan değildir. 
A- Vitir Namazı      B- Ramazan Bayramı Namazı 
C- Kurban Bayramı Namazı  D- Teravih Namazı 
 
17 -Aşağıdakilerden hangisi farz olan namazlardan değildir. 
A- Vitir Namazı B- Cenaze Namazı C- Cuma Namazı D- Beş Vakit Namaz 
 
I. Müezzin: Ezan okuyan kişi 
II. Kamet: Namaz sonunda yapılan dua. 
III. İmam: Camide cemaate namaz kıldıran kişi 
IV. Hutbe: Cuma ve Bayram namazlarında İmam tarafından yapılan 
konuşma. 
V. Minber: İmamın namaz kıldırmak için durduğu yer 
18- Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? 
A) I - II  b) II - V  c) II – III   d) IV – V 
 
19- İslam’ın şartlarından biri olan namaz bizi Allah’a yaklaştıran, ruhumuzu 
arındıran ibadetlerimizin başında gelir, belli duaları ve hareketleri içine alır 
ve ergenlik çağına giren, akıllı olan her Müslüman nama kılmakla 
yükümlüdür. 
Yukarıdaki bilgilerde namaz kılmanın hangi yönüne değinilmemiştir? 
A) Hangi vakitlerde ve nasıl kılınacağına 
B) Kimlerin namaz kılmakla yükümlü olduğuna 
C) Namaz kılmanın faydalarına 
D) İslam’ın şartlarından biri olduğuna 
 
20- Aşağıdakilerden hangisi namaz ibadeti için söylenemez? 
a) Abdest ve boy abdesti sayesinde beden temizliği sağlar. 
b) Gözle görülen ve görülmeyen pisliklerden temizlenmeyi sağlar. 
c) Namaz zamanı iyi kullanmayı öğretir  
d) Namaz sadece cemaatle kılınır 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. Namaz Nedir ve Niçin Kılınır? 
 
 
1- Namaz kılmanın bazı amaçları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu 
amaçlarından biri olamaz? 
a) Allah’ın sevgisini kazanmak   b) Kötülüklerden korunmak  
c) Allah’a şükretmek     d) İnsanlara hoş ve şirin gözükmek 
 
 
“Yüce Allah Kur’an’ı Kerimde Bakara Suresi’nin 45. ayetinde:  “Sabır ve 
Namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz sabır ve namaz, Allah’a 
saygıdan kalbi titreyenler dışında herkese zor ve ağır gelen büyük görevdir.” 
buyurmaktadır.  
2- Bu ayet meailine göre, namazla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini 
söylemek yanlış olur? (5 puan) 
a) Namaz, Müslümanları diğer din mensuplarından ayırır 
b) Namaz, Allah’tan bir yardım isteme aracıdır.  
c) Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar, iyilik yapmaya yönlendirir.  
d) Namaz kılıp kılmamayı Allah bizim isteğimize bırakmıştır. 
 
3- Niçin namaz kıldığımız aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?  
A) Kulluk vazifemiz olduğu için   B) Günlük spor yapmak için  
D) Kazancımızın artması için   E) Sağlıklı yaşam için 
 
4- Aşağıdakilerden hangisi namaz kılmak için gerekli şartlardan birisi 
değildir?  
A) Öğrenim görmüş olmak     B) Akıllı olmak  
C) Ergenlik çağına gelmiş olmak   D) Müslüman olmak  
  
5- Peygamberimizin “ Namaz dinin direğidir” sözüyle anlatmak istediği 
aşağıdakilerden hangisidir. 
A- Namazın zamanında kılınması gereklidir. 
B- Namaz kılmayan dinini ayakta tutamaz. 
C- Namaz kılmak insanı huzura kavuşturur. 
D- Namaz kılarken ayakta dimdik durmalıyız. 
 
 
 
 
 

 
6- Yukarıda verilen cevaplar aşağıdakilerden hangisinin cevabıdır? 
A) Abdestin farzları nelerdir?    
B) Namaz kimlere farzdır? 
C) Namazda aykta durmaya ne denir?   
D) Allah insanları niçin yaratmıştır? 
 
7- Peygamberimiz; Müslüman olmak için gelen ancak kendilerinin 
namazdan muaf tutulmalarını isteyen Taif heyetine “Rüku olmayan dinde 
hayır yoktur” buyurmuştur. (Müned, IV, 218) Aşağıdakilerden hangisi bu 
sözü en iyi destekler? 
A) Namaz uykudan hayırlıdır 
B) Namaz dinin direğidir 
C) O halde rabbin için namaz kıl 
D) Namaz sizi kötülüklerden alıkoyar 
 
 

2. Namazın Şartları 
 
1- Aşağıdakilerden hangisi namazın farzlarından değildir. 
A- İftitah tekbiri  B- Rüku  C- İstikbali kıble D- Sübhaneke okuma 
 
2- Aşağıdakilerden hangisi namazın farzlarındandır. 
A- Fatiha suresini okumak    B- Namazın sonunda selam vermek  
C- Oturuşlarda Tahıyaytı okumak D- İftitah tekbiri almak 
 
3- Namazdan önce yapılması gereken hazırlıklar vardır. Aşağıdakilerden 
hangisi bu hazırlıklarla ilgili yanlış bir bilgidir? 
a) Namaz kılmak için abdest almamız gerekir  
b) Bedenimiz temiz değilse namaz kılamayız  
c) Namaz kılacak olduğumuz elbise temiz olmalıdır 
d) Su bulamadığımız zaman abdest almadan namaz kılarız 
 
 
 

 
 
4- Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından (Namazın Dışındaki 
Farzlar) değildir? 
A) Namaz sonunda otururuz. 
B) Namaz kılacağımız yer temiz olmalıdır  
C) Namaz kılarken kıbleye dönmeliyiz 
D) Su bulamadığımız zaman teyemmüm ederiz 
 
I. Niyet etmek  
II. Secde etmek  
III. Kıbleye dönmek  
IV. Rüku’ya eğilmek  
5- Yukarıdaki şartlardan hangisi ya da hangileri Namazdan önce yapılması 
gereken şartlar ( namazın dışındaki şartları) arasında yer alır?  
A) I-II    B) I-IV   C) I-III   D) Sadece I  
 
6- Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlığın (dışındaki farzlarından) 
şartlarından değildir? 
a) Namazın kıbleye yönelerek kılınması 
b) Elbise ve namaz kılınacak yerin temizlenmesi 
c) Namazda bir miktar Kur’an-ı Kerim okumak 
d) Namaz kılarken örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi 
 
7- “… Nerede olursanız olunuz, yüzünüzü o tarafa (Mescidi Haram’a) 
çevirin…” (Bakara 150) ayetinde verilen mesaj nedir? DPY 2006 7. sınıf 
A) Haccın Mekke’de yapıldığı 
B) Namazda Kabe’ye doğru yönelmek gerektiği 
C) Kabe’ye tavafın da bir ibadet olduğu 
D) İmkanı olan her Müslüman’a haccın farz olduğu 
 
 
1.  Son oturuş 
2. Secde etmek 
3. Abdest almak 
4.  Kıbleye dönmek 
5.  Başlama Tekbiri 
6.  Niyet etmek 
8- Yukarıdaki şartlardan hangileri namazdan önce yapılması gereken şartlar 
( namazın dışındaki şartları) arasında yer alır? 
A) 3 – 4 – 6  B) 2 – 4 – 5  C) 3 – 4 – 5  D) 1 – 3 – 6 
 
9- Gözle görülmeyen manevi pisliklerden gusül, teyemmüm ve abdest 
almak suretiyle temizlenmeye ne denir. 
A- Necasetten taharet   B- Kadeyi ahıre  
C- Hadesten taharet  D- Setril avret 
 
10- Gözle görülen pisliklerden (namaz kılınacak yer,elbise)temizlenmeye ne 
denir. 
A- Kadeyi ahıre     B- Necasetten taharet 
C- Hadesten taharet  D- Setril avret 
 
11- Müslümanların kıblesi aşağıdakilerden hangisidir. 
A- Mescidi Aksa B- Mescidi Nebevi C- Mescidi Kuba D- mescidi Haram 
 
12- Müslümanların ilk kıblesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A- Mescidi Nebevi   B- Mescidi Haram  
C- Mescidi Aksa    D- Mescidi Kuba 
 

2.1.1. Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm 
 
1- Namaz abdestini bozan durumlar hakkında hangisi yanlıştır? 
a)Eda: Vücudumuzdan çıkan kanın bulaşması 
b)Ebru: Namazda gülmek 
c)Mehmet: İsteyerek ağız dolusu kusmak 
d)Osman: Bir şey yeyip içmek 
 
2- Aşağıdakilerden hangisi abdest alırken sıralamada diğerlerinden daha 
önce yapılır? 
A) Ayakları yıkamak      B) Başın ¼’ünü meshetmek 
C) Elinin tersi ile enseyi meshetmek  D) Kulakların içini temizlemek 
 
3- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan biri değildir? 
A) Vücuttan kan çıkması   B) Tuvalet ihtiyacı gidermek 
C) Yemek yemek     D) Namazda iken sesli gülmek 
 
4- Namaz abdestinde yıkanması farz olan yerler aşağıdakilerden hangisinde 
beraber verilmiştir? 
A) Kol – yüz – kulak – ayak   B) Kol – baş – ense – ayak   
C) Kol – ağız – kulak – ense   D) Kol – yüz – baş – ayak 
 

Akıllı olan Ergen olan Müslüman olan 



5- Namaz kılan insan abdest almak zorundadır. Abdest almak, günde birkaç 
defa temizlenmek demektir. Temizliğin ise sağlımız için ne kadar yararlı 
olduğunu hepimiz biliriz. Namaz kılarken yapılan belirli hareketlerin, oruçta 
sindirim sistemi ile bazı organların dinlenmesinin vücut sağlığına önemli 
faydalar sağladığı bir gerçektir. Zekat ibadetinin sosyal yardımlaşma 
yönünden topluma kazandırdığı birçok yararları vardır. Yukarıdaki metine 
aşağıdakilerden hangisi başlık olabilir? 
A) Abdestin alınışı.   B) İslam dininde temizlik 
C) İbadetlerin faydaları  D) Namaz Nasıl kılınır 
 
"Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, 
dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedip, topuklara kadar 
ayaklarınızı da (yıkayın).”(Maide 6) Kur’an-ı Kerim’de geçen bu ayette 6- 
aşağıdaki kavramlardan hangisi anlatılmaktadır? 
A)  Abdest  B)  Boy abdesti  C)  Oruç  D)  Teyemmüm 
 
Namaz abdesti almaya başlarken önce niyet ederiz. Sonra ellerimizi yıkar, 
ağzımıza ve burnumuza su veririz. Daha sonra  ……….., sonra kollarımızı 
dirseklerimize kadar yıkarız. …………. mesh ettikten sonra kulaklarımızı 
yıkarız ve ……….. mesh ederiz. En son ayaklarımızı yıkarız. 
7- Yukarıdaki abdestin alınışı ile ilgili boş bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi 
gerekenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 
a) Yüz – baş- boyun   b) Baş- boyun-yüz  
c) Baş- yüz-boyun    d) Boyun –baş- yüz 
 
8- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozar? 
A) Esnemek  B) Ağlamak  C) Konuşmak  D) Vücuttan kan gelmesi 
 
9- Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarındandır?  
A- Başın dörtte birini meshetmek  B- Ağza üç defa su verip çalkalamak 
C- Kulakları temizlemek     D- Enseyi meshetmek 
 
10- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan biri değildir? 
a)Vücuttan kan çıkması   b)Tuvalet ihtiyacı gidermek 
c)Yemek yemek    d)Namazda iken sesli gülmek 
 
 
“Ey iman edenler, Namaz kılmak istediğiniz zaman yüzlerinizi ve dirseklere 
kadar ellerinizi yıkayınız. Başınızı meshediniz, topuklara kadar ayaklarınızı 
da yıkayınız." (Maide Sûresi, 6. Ayet)  
11- Bu ayet doğrultusunda  aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından 
değildir?  
A) Yüzü yıkamak   B) Başı yıkamak  
C) Elleri yıkamak   D) Bütün bedeni yıkamak  
 
12- Abdullah Cuma Namazı için Kuzeykent Ulu Camisine gitti. Şadırvanda 
abdestini aldı. Az sonra yanına bir amca geldi ve Abdullah’a yeniden abdest 
alması gerektiğini söyledi. Acaba Abdullah abdest alırken aşağıdakilerden 
hangisini unutmuş olabilir. 
A) Ağzına su vermeyi    B) Başını meshetmeyi 
C) Kulaklarını temizlemeyi  D) Ensesine mesh vermeyi 
 

Teyemmüm- Boy abdesti 
 
 
1- Teyemmümle ilgili olan aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
A) Teyemmüm alan kişi su görünce teyemmümü bozulmaz.  
B) Teyemmüm, namaz abdesti ve boy abdesti yerine geçici olarak alınır.  
C) Teyemmüm alınırken sadece yüzü mesh etmek yeterlidir.  
D) Teyemmüm alınarak kılınan namaz tam olarak geçerli olmaz.  
 
2- Su olmadığı veya temiz su bulunmadığı zaman teyemmüm yapılması, 
namazı ayakta kılmaya gücü yetmeyenlerin oturarak kılması, İslam dininin 
hangi yönünü gösterir? 
A) İslam dininin kolaylık dini olmasını B) İslam dininin son din olmasını 
C) İslam dininin evrensel din olmasını D) İslam dininin akılcı olmasını 
 
 
3- Teyemmüm abdesti ne zaman yapılır. 
A- Cuma günü B- Su bulunmadığı zaman 
C- İsteğimize bağlı D- Namaz abdestinden sonra 
 
4- Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün farzından değildir. 
A- Yüzü meshetmek  B- Niyet etmek 
C- Kolları meshetmek  D- Ayakları meshetmek 
 
 
5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 
A- İlk önce teyemmüm için niyet ederiz. 
B- Sonra elleri toprağa vurup yüzü meshederiz.  
C- Sonra elleri toprağa vurup başı meshederiz. 
D- En son ellerimizi toprağa vurup kolları meshederiz. 

 
6- Boy abdestiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) Ağzımızın içini iyice çalkalamamız gerekir   
b) Burnumuza fazla su çekerek güzelce temizlemeliyiz   
c) Bedende kuru bir yer kalmamasına dikkat edilmelidir 
d) Her namazdan önce mutlaka boy abdesti alınmalıdır 
 
7- Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından değildir. 
A- Ağza su vermek   B- Burna su vermek 
C- Niyet etmek    D- Bütün vücudu yıkamak 
 
8- Aşağıdakilerden hangisi gusül abdesti almadan yapılabilir. 
A- Kuranı Kerim okumak B- Namaz kılmak 
C- Sadaka vermek    D- Kâbe’yi tavaf etmek 
 
Osman, boy abdesti alırken, ağzına üç kere su verdi, burnuna üç kere su 
verdi, başını mesh etti ve bütün vücudunu kuru yer kalmayacak şekilde 
yıkadı. 
9- Osman boy abdestini alırken, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda 
değildi?  
a-) Ağza üç kere su vermek  b-) Burna üç kere su vermek 
c-) Başı mesh etmek    d-) Bütün vücudunu yıkamak 
 
10- Gusül(Boy abdesti) almak istediğimizde bütün aramalara rağmen su 
bulamazsak ne yaparız. 
A- Suyun gelmesini bekleriz.     B- Suyun gelmesi için dua ederiz. 
C- Su bulana kadar teyemmüm ederiz.  D- Gusül yapmasak ta olur. 
 
11- Aşağıdakilerden hangisi namaz abdestinde sünnet iken, boy abdestinde 
farzdır. 
A- Ağza su vermek   B- Kulakları meshetmek  
C- Niyet etmek    D- Elleri yıkamak 
 
I Bütün bedeni yıkamak  
II Yüzü yıkamak  
III Ağzı temizlemek  
IV Burnu temizlemek  
12- Aşağıdakilerden hangisinde boy abdestinin farzları tam ve doğru olarak 
yer almaktadır?  
A) Yalnız I   B) I , II, III    C) I, III, IV   D) I, II, III, IV  
 

2.2. Namazın Kılınış Şartları 
 
1- Aşağıdakilerden hangisi Namazın Kılınış Şartlarından ( Namazın İçindeki 
Farzlardan ) değildir? 
A) Kılınacak namazın vakti girmiş olmalıdır. 
B) Namaza başlarken "Allahü Ekber"  denilerek tekbir alınır.  
C) Namaz kılarken bir süre ayakta durulur. Buna "kıyam" denir. 
D) Ayakta Fatiha ile bir sure okunur. Buna "kıraat" denir. 
 
2- Namazın kılınış şartları (içindeki farzları) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
a) Kıyam namazda gerektiği sureleri okuyuncaya kadar ayakta durmaktır. 
b) Rüku’ namazda bir miktar Kur’an okumaktır. 
c) Son oturuş namazın sonunda bir süre oturmaktır. 
d) Secde iki kez yapılır ve iki secde arasında kısa bir zaman beklenilir. 
 
3- Başlangıç tekbiri ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) Namaza “ Allahü ekber” diyerek başlanır. 
b) Niyet ettikten sonra eller kaldırılarak yapılır 
c) Bayanlar ellerini omuzlarına yakın olarak kaldırırlar.  
d) Erkekler ellerini göğüs hizalarına kadar kaldırırlar 
 
I- Namaza “Allahü Ekber” diyerek başlamak.  
II- Ayakta durmak  
III- Abdest almak  
IV- Kıble’ye dönmek.  
4- Yukarıda namazın içindeki ve dışındaki şartlar karışık bir şekilde 
verilmiştir. A ağıdaki seçeneklerden hangisinde sadece namazın içindeki 
şartlar yer almaktadır?  
A) Yalnız III  B) I ve IV   C) I ve II  D) II ve III  
 
5- Rükûnun yapılışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) Erkekler yere paralel olarak eğilip avuçlarıyla dizlerini tutarlar  
b) Bayanlar, ellerini dizlerinden yukarı koyarlar  
c) Rükûda gözler secdeye veya parmak uçlarına bakar 
d) Bir rekâtta iki kez yapılır  
 
 
 
 
 



6- Secdeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) Secde bir rekâtta iki kez yapılır 
b) İki secde arasında kısa bir zaman beklenilir.   
c) Dizler, eller, alın ve burun yere konur  
d) 3 defa "Sübhâne rabbiyel azim" deriz. 
 
7- Namazdaki bölümlerin her birine ne denir. 
a-)Rukü   b-)Rekât   c-)secde  d-)Kıyam 
 
8- Namaza başlarken erkekler ellerini kulaklarına kadar götürürler. Bu 
zaman ne söylerler. 
A- Sübhanallah   B- Selamün aleyküm 
C- Allahu ekber  D- Elhamdülillah 
 
9- Namazda iftitah (başlangıç) tekbirinden sonra hangi duayı okuruz. 
A- Salli-barik  B- Tahıyyat  C- Fatiha  D- Sübhaneke 
 
 
10- Rükûda aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleriz. 
A- Esselamü aleyküm verahmetullah  B- Sübhane rabbiyel azim 
C- Sübhane rabbiyel ala       D- Rabbena lekel hamd 
 
 
11- Rükûdan doğrulurken aşağıdakilerden hangisini söyleriz. 
A- Semiallahu limen hamideh  B- Sübhane rabbiyel azim  
C- Sübhane rabbiyel ala   D- Allahu ekber 
 
 
12- Secdede aşağıdakilerden hangisini söyleriz. 
A- Semiallahu limen hamideh   B- Sübhane rabbiyel azım  
C- Sübhane rabbiyel ala    D- Rabbena lekel hamd 
 
13- Namazda son oturuşta aşağıdaki dualardan hangisi okunmaz. 
A- Tahıyyat  B- Rabbena  C- Salli-Barik  D- Kunut Duaları 
 
14- Namazın kılınış şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Namazda gerekli yerlerde ayakta durulur. 
b) Secde iki kez yapılır ve iki secde arasında kısa bir zaman beklenilir. 
c) Namazın her rekâtında fatiha suresi okunur. 
d) Namaz kılacağımız yer temiz olmalıdır. 
 
15- Aşağıdakilerden hangisi Namazın kılınış şartlarından ( namazın içindeki 
farzlar ) değildir? 
A) Namaza "Allahu Ekber" diyerek başlamak. 
B) Namazda gereken yerlerde ayakta durmak (kıyam) 
C) Gereken yerlerde Kur'an okumak (kıraat) 
D) Kılınacak namazın vaktinin girmesi (Vakit) 
 

3. Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet 
 
1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi kamet için doğru değildir. 
A- Kamette ezandan farklı olarak kad kametis-salah lafzı söylenir. 
B- Kameti sadece erkekler getirir. 
C- Kad kametis-salah lafzı la ilahe illallah’tan sonra söylenir.  
D- Kamet namazların farzından önce getirilir. 
 
2- Ezanın niçin okunduğunu aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?  
A) Farz namaza başlamak için  
B) Birinin vefat ettiğini duyurmak için  
C) Zamanı iyi değerlendirme konusunda bizi uyarmak için  
D) İnsanları namaza çağırmak için  
 
3- Kamet ne zaman getirilir? 
A) Bütün namazlardan önce   B) Cenaze namazlarında 
C) Bayram namazlarından önce  D) Farz namazlardan önce 
 
4- Kametle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
a) Kamet ezandan daha yavaş okunur. 
b) Ezandan farklı olarak “Kad kametissalah” cümlesi yer alır. 
c) Sünnet namazlardan önce okunur. 
d) Kadınların kamet getirmesi farzdır. 
 
5- Sabah ezanında diğer ezanlardan farklı olarak söylenen ifade 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) La ilahe illallah        b) Hayye ales salah  
c) Eşhedü enne Muhammeden Resulüllah  d) Essalatü hayrun minennevm 
 
6- Kamet getirilirken ezandan farklı olarak “ Hayye alel felah” tan sonra, iki 
kere söylenen ifade aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Essalatü hayrun minennevm   b) Hayye ales salah  
c) La ilahe illallah        d) Kad kametis salah. 
 

7- Kamette olup ezanda olmayan ifade aşağıdakilerden hangisidir. 
a-)Allahü Ekber        b-)Kad kametissalah      
c-)Essaletü hayrün minennevm   d-)Hayye alel felah 
 
8- Namaz vakitlerini Müslümanlara bildirmek için yapılan çağrıya ne denir. 
A- Tekbir  B- Sala   C- Ezan  D- Kamet 
 
9- Namaz vakitlerini inananlara bildirmek amacıyla yapılan çağrıya ezan 
denirken ezan sözlerinin hızlı bir şekilde farz namazlardan önce tekrarlamak 
ise kamettir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde “ezan ve kamet” ile ilgili 
yanlış bir bilgi vardır? 
A) Camilerde ezan okuyan kişiye müezzin denir. 
B) İlk ezan okuyan kişi Bilal- Habeşi’dir. 
C) “Kad kametis-salah” sözü sadece sabah ezanında söylenir. 
D) Kamet her farz namazdan önce mutlaka getirilir.  
 
10- Sabah ezanında okunan “Es-salâtü hayrum minennevm” ne anlama 
gelir? 
a) Haydi kurtuluşa     b) Allah’tan başka ilâh yoktur 
c) Haydi namaza    d) Namaz uykudan hayırlıdır 
 
11- Aşağıdaki namazlardan hangisine başlanırken kamet getirilir. 
A- Cuma Namazı B- Bayram Namazı C- Vitir Namazı D- Teravih Namazı 
 
12- Aşağıdakilerden hangisi ezan okunurken söylenmez. 
A) Hayya alessalah    B) Kad gametis salah  
C) Allahü Ekber    D) Lailahe illallah 
 

4. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz ) 
 
 
1- Günlük namazlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Sabah namazı 4 rekâttır.  
b) Vitir namazı yatsıdan sonra kılınır. 
c) Akşam namazının önce sünneti kılınır. 
d) İkindi namazının son sünneti yoktur. 
 
2- Aşağıdaki namazların hangisinin kazası yapılmaz. 
a-)Akşam namazının farzı   b-)İkindi namazının sünneti 
c-)Yatsı namazının farzı   d-) Öğle namazının farzı 
 
3- Bir namazın vaktinde kılınmasına ve vakti geçtikten sonra kılınmasına ne 
denir? 
A- Eda ve Kaza   B- Kaza ve kefaret C- Farz-Vacip D- Eda-Sela 
 
4- Namazın hemen başında Fatiha Suresi’nden önce aşağıdakilerden hangisi 
okunur? 
A)Tahiyyat Duası     B)Sübhaneke Duası 
C)Allahümme Salli Duası   D)Allahümme Barik Duası 
 
5- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Sabah namazının farzı 4 rekâttır.  B) Öğle namazının farzı 4 rekâttır. 
C) İkindi namazının farzı 4 rekâttır.  D) Yatsı namazının farzı 4 rekâttır 
.  
6- Aşağıdaki namazlardan hangisinin farz bölümü üç rekâttır. 
A- Sabah  B- İkindi   C- Cuma   D- Akşam 
 
7- Aşağıdaki namazlardan hangisinde ilk iki rekâttan sonraki rekâtlarda ek 
sure okunmaz? 
A)  Vitir namazında       B)  Dört rekâtlı sünnet namazlarda 
C)  Üç ve dört rekâtlı farz namazlarda  D)  Teravih namazında 
 
 
8- Namazın her rekâtında okuduğumuz sure aşağıdakilerden hangisidir. 
A- Sübhaneke  B- Fatiha  C- Fil Suresi  D- Zammı sure 
 
9- Farzından önce sünneti kılınamayan namaz aşağıdakilerden hangisidir. 
A- Akşam Namazı B- Sabah Namazı C- Öğle Namazı D- Yatsı Namazı 
 
10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 
A- 4 Rekâtlı farz namazların 3. ve 4.rekâtında zammı sure okunmaz. 
B- 4 Rekâtlı sünnet namazların her rekâtında zammı sure okunur. 
C- Yatsı namazının ilk sünnetinde 3. rekâtına kalkınca Sübhaneke duası 
okunur. 
D- 4 Rekâtlı farz namazların 1. oturuşunda Sübhaneke duası okunur. 
 
11- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 
A- İkindi namazının sünnetinde 3. Rekâta kalkınca Sübhaneke okunur. 
B- Öğle namazının ilk sünnetinde 1. oturuşta Tahıyyat,Salli-Barik duası 
okunur. 
C- Akşam namazının farzı sünnetinden önce kılınır. 
D- Vitir namazı yatsı namazından sonra kılınır. 



 
3 rekâttır.  
Vacip bir namazdır. 
Yatsı namazından sonra kılınır. 
12- Yukarıda özellikleri verilen namaz aşağıdakilerde hangisidir? 
a) Teravih  b) Sabah c) Akşam  d) Vitir 

 
 
 
 
 
 
 

 
13- Şemadaki parantez içindeki harflerin yerine sırasıyla aşağıdakilerden 
hangileri getirilmelidir? 
A)  4–2–5–4    B) 2–4–3–2   C)  3–2–4–3     D) 2–3–4–2 
 
14- Aşağıdaki namazlardan hangisinin rekât sayısı diğerlerinden farklıdır. 
A- Sabah namazının sünneti     B- Cuma namazının farzı 
C- Öğle namazının son sünneti    D- Akşam namazının farzı 
 
1 Namaza başlarken  Allâhu ekber 
2 Rükûda     Subhâne rabbiye’l-a’lâ 
3 Rükûdan doğrulurken Sübhane rabbiyel azim 
4 Secdede    Semiallâhu limen hamideh 
5 Selâm verirken    Esselâmu aleyküm ve rahmetullâh 
15- Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?    
A) 1 – 3 – 4 B) 2 - 3 – 4 C) 3 – 4 – 5 D) 1- 4 – 5 
 

5. Cemaatle Namaz 
 
1- Peygamberimiz “Cemaatle kılınan namazın sevabı, yalnız başına kılınan 
namazdan yirmi yedi derece daha fazladır” sözüyle neyi vurgulamıştır. 
A- Farz namazların toplu halde kılınmasının önemini 
B- İnsanların birbirine namaz kılmayı öğretmesini 
C- Camilere yapılan bağışların artırılmasını 
D- Kimlerin namaz kıldığının ortaya çıkmasını 
 
2- Aşağıdakilerden hangisi cemaatle kılınması zorunlu namazlardandır. 
A) Bayram ve Şükür namazı    B) Cuma ve bayram namazları 
C) Teravih ve Cenaze namazı   D) Öğle ve ikindi namazı 
 
3- Cemaatle namaz için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Günlük namazları cemaatle kılmak zorunludur.   
B) Yalnız kılınan namaza göre 27 derece daha fazla sevap vardır.  
C) Dayanışa, sevgi-saygı bağları gelişir, güçlenir.  
D) Cemaatle namaz kılmak dinimizde önemli sayılmıştır.   
 
4- Namazını cemaatle kılan bir kişi aşağıdakilerden hangisini okumaz? 
A) Sübhaneke        B) Ettehiyyatü C) Salli ve barik duaları   D) Fatiha 
 
5- Aşağıdakilerden hangisi cemaatle birlikte kılınan namazın faydalarından 
biri değildir. 
a) Dindarlığımızı başka insanlara ispatlama fırsatı verir. 
b) Kardeşlik bilincini geliştirir ve yardımlaşmayı artırır  
c) Toplumda güçlü bağlar kurulmasını sağlar.  
d) Namazın sevabını kat kat artırır.  
 
6- Namaz kılmak için toplanan insanlar, birbirinin sorunlarından haberdar 
olurlar. Bunların çözümü için birbirlerine yardım ederler. Sıkıntılarını, 
sevinçlerini paylaşırlar. Bu paylaşım, insanlar arasındaki dostluk ve 
kardeşliği kuvvetlendirir. 
Bu durum namazın hangi özelliğinin bir sonucu olabilir? 
A) Namazın farz olmasının    
B) Cemaatle birlikte camide kılınabilmesinin 
C) Namaz kılınan yerin temiz olmasının  
D) Belirli aralıklarla kılınabilmesinin 
 
7- Dinimize göre bazı namazların cemaatle kılınması zorunludur. Cemaatle 
namaz kılarken konumları ne olursa olsun insanlar; zengin-fakir, yaşlı-genç, 
yönetici-halk herkes omuz omuza aynı safta dururlar. 
Bu bilgilere dayanarak,  
A) Namaz, birlikte yaşama bilincini geliştirir.  
B) İslam dini, birlik ruhu içinde ibadet etmeye önem verir.  
C) Namazda herkes kullukta eşitlenmiş olur. 
D) Yorumlarından hangisi veya hangileri yapılabilir? 
Yalnız 1  Yalnız II  Yalnız III  I, II ve III 
 
 
 
 

8- “Cemaatle namaz kılmak için, zengin,fakir,çoban,çiftçi, işsiz,esnaf vb.. 
meslek sahibi insanların bir araya gelmesi, tanışması,sevinçlerini ve 
dertlerini paylaşması...”, namazın insana kazandırdığı  davranışların 
hangisine bir  örnektir? 
A) İnsana temizlik alışkanlığı kazandırır. 
B) Birlikte yaşama ve dayanışma bilincini geliştirir. 
C) İnsanın duygu dünyasını zenginleştirir. 
D) İnsanın davranışlarında bilinçli olmasını sağlar. 
 
9- İslam’da Cuma ve bayram namazlarının cemaat halinde topluca kılınması 
zorunludur. Cemaatle namaz kılmanın sağladığı yararlar arasında 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez. 
A- Müslümanlar birbirlerinin sevinç ve üzüntülerinden haberdar olurlar.. 
B- Müslümanlar birbirlerinin maddi desteğiyle moral bulurlar. 
C- Müslümanlar arasında kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirir. 
D- Müslümanlar eksikliklerini giderme, hatalarını düzeltme fırsatı elde 
ederler. 
 
10- Aşağıdakilerden hangisi cemaatle namaz kılmanın toplumsal 
faydalarından değildir? 
A) İnsanlar, birbirlerinin sorun ve sıkıntılarından haberdar olurlar. 
B) Mesleği ve gelir düzeyi farklı olan insanları birbirine yakınlaştırır. 
C) İnsanlar arasında karşılıklı sevgi oluşur. 
D) Beden ve ruh temizliği oluşturur. 
 
Cuma Namazı- Teravih Namazı- 8. Bayram Namazı-Cenaze Namazı 
1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Cuma Namazı için doğru değildir. 
A- Cemaatle kılınır, kazası yoktur.  B- Kadın erkek her Müslüman farzdır. 
C- Yolcu olanlar kılmayabilir.   D- Hutbe okunur. 
 
Farzı iki rekâttır   
Farzdan önce hutbe okunur.  
Cemaatle kılınması şarttır.  
Sadece erkeklere farzdır.    
2- Yukarıdaki özellikleri verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir? a) Cenaze 
Namazı   b) Teravih Namazı  
c) Bayram Namazı   d) Cuma Namazı 
 
3- Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının bölümlerini gösterir? 
A-) 10 Rekat—4 İlk Sünnet,2 Farz,4 Son Sünnet 
B-) 10 Rekat—4 İlk Sünnet,4 Farz,2 Son Sünnet 
C-) 10 Rekat—2 İlk Sünnet,4 Farz,4 Son Sünnet 
D-)  8 Rekat—2 İlk Sünnet,2 Farz,4 Son Sünnet 
 
4- Aşağıdakilerden hangisi cuma namazıyla ilgili yanlış bir bilgidir? 
a) 10 rekattir. 
b) İlk dört rekâtı ilk sünneti, sonraki iki rekatı farzı ve son dört rekatı son 
sünnetidir  
c) Öğle namazı vaktinde kılınır. 
d) Cuma namazı kılanların öğle namazı da kılması gerekir 
 
 
5- Aşağıdakilerden hangisi teravih namazıyla ilgili olarak söylenemez? 
a) Sadece Ramazan ayında kılınır  
b) Dört rekâtta veya iki rekâtta bir selâm verilerek kılınır  
c) Yatsı ile vitir namazları arasında kılınır  
d) Sadece erkekler kılabilir 
 
6- Teravih namazı ne zaman kılınır. 
a-)Yatsı ile vitir arasında   b-)Akşam namazında 
c-)Bayram namazında    d-)Öğle namazında 
 
7- Semih arkadaşlarına, “Dün babamla camide namaz kıldım. İmam bize; 
Ramazan ayı boyunca kılacağımız bu namazın uzun olduğunu, yatsıdan 
sonra kılınacağını bu nedenle acele etmememiz gerektiğini belirtti, dedi. 
Parçada, Semih hangi namazı tarif etmeye çalışıyor? 
A) Cuma namazını    B) Teravih namazını  
C) Bayram namazını   D) Cenaze namazını 
 
 
8- Aşağıdakilerden hangisi teravih namazıyla ilgili olarak söylenemez? 
A) 20 rekâttır.       B) Sünnet olan bir namazdır. 
C) Yatsı namazından sonra kılınır.  D) Sadece cemaatle kılınabilir. 
 
 
9- Aşağıdakilerden hangisi bayram namazı için doğru değildir. 
A- Cemaatle kılınır, kazası yoktur. B- Yılda iki defa kılınır. 
C- Rükûsuz secdesiz bir namazdır. D- Hutbe okunur. 
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10- Aşağıdakilerden hangisi Cuma ve Bayram namazlarının ortak özelliğidir. 
A- Hutbe okunması     B- Aynı vakitte kılınmaları  
C- Yılda iki defa kılınmaları   D- Farz oluşları 
 
11- Aşağıdakilerden hangisi bayram namazıyla ilgili olarak söylenemez? 
a) Namazdan sonra hutbe okunur  
b) Cemaatle kılınan vacip bir namazdır ve iki rekâttır  
c) Diğer namazlardan farklı olarak ilave tekbirler alınır. 
d) Rükûsuz ve secdesiz kılınan bir namazdır  
 
 
12- Müslümanların bir kısmının yapmasıyla diğer Müslümanların yapmak 
zorunda kalmadıkları ibadetlere “farzı kifaye” denir. Aşağıdakilerden 
hangisinin hükmü farzı kifayedir. 
A- Cenaze namazı kılmak  B- Ramazan orucu tutmak 
C- Cuma namazı kılmak   D- Zekat vermek 
 
13- Alinin çok sevdiği komşusu Ahmet amcası vefat etmişti. Ali, Ahmet 
Amca’nın cenaze namazına katıldı. Namaz kılarken tekbirlerden sonra 
aşağıdaki dua ve sureleri okudu. Ali hangi bölümde yanlışlık yapmıştır? 
A) 1. Tekbir Sübhaneke Duası  B) 2. Tekbir Fatiha Suresi 
C) 3. Tekbir Rabbena Duaları   D) 4. Tekbir Selam 
 
14- Aşağıdaki ifadelerden hangisi cenaze namazı için doğru değildir. 
A- Farzı kifayedir.      B- Rükûsuz ve secdesiz bir namazdır. 
C- Yetişemeyen kaza eder.   D- Ayakta kılınır. 
 
15- Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazıyla ilgili olarak söylenemez? 
a) Cenaze namazı, farz-ı kifaye bir namazdır  
b) Cenaze namazı, ölü yıkanıp kefenlendikten sonra kılınır  
c) Cenaze namazı ölen kişi için bir dua niteliğindedir 
d) Diğer namazlar gibi kılınır 
 
16- Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazının kılınışıyla ilgili yanlış bir 
bilgidir? 
a) Ölen kişinin erkek, kadın veya çocuk oluşuna göre niyet edilir  
b) Sübhaneke duası “ve celle senaük” kısmıyla birlikte okunur  
c) Dördüncü tekbirden sonra selam verilir 
d) Her tekbirde eller kaldırılır 
 
 
Alperen arkadaşlarına, “Dün babamla dışarıda namaz kıldım. İmam bize: 
Erkişi için niyet edilmesi, Allahu Ekber deyip, sübhaneke duasının (ve celle 
sênaük) ile beraber okunması gerektiğini anlattı, ben de namazı bu şekilde 
kıldım.” Dedi. 
17- Metinde Alperen hangi namazı tarif etmeye çalışmaktadır? 
A) Cuma namazını  B) Teravih namazınI 
C) Bayram namazını  D) Cenaze namazını 
 
Öğle saati okuldan dönen Ahmet cami önünde insanların sıra sıra ayakta 
durduklarını gördü ve ne yaptıklarını merak ederek, insanların belli bir süre 
konuşmadan, hareket etmeden ayakta durduklarını ve dört kere Allahü 
Ekber sesi geldiğini duydu. Evet dedi kendi kendine; bunlar ……………. 
namazı kılıyorlar. 
18- Boşluk hangisiyle tamamlanmalıdır? 
A) Cuma   B) Cenaze   C)  Vitir  D) Bayram 
 

0.Namazı Bozan Durumlar 
 
1- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz? 
a) Namazdayken abdestin bozulması 
b) Namazın farzlarından birini terk etmek 
c) Namazda konuşmak  
d) Namazda istemeden öksürmek 
 
2- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan davranışlardan biri değildir? 
a) Namazın farzlarından birini terk etmek 
b) Namazda abdestin bozulması 
c) Son oturuşta Rabbena dualarını okumak 
d) Göğsü kıbleden çevirmek  
 
3- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?     
a) Namazın farzlarından birini terk etmek  
b) Göğüsle vücudu kıbleden başka yana çevirmek 
c) Namazda kendisinin işiteceği kadar gülmek 
d) Sübhaneke duasını okumayı unutmak  
 
4- Hangisi namazı bozan davranışlardan biri değildir? 
a- Namazda iken sureleri sessizce okumak 
b- Namazda iken sessiz konuşmak 
c- Namazda iken başkasının duyacağı kadar gülmek 
d- Namazda iken abdestin bozulması 

 
5- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan değildir. 
a-)Namazda gülmek   b-)Namazda konuşmak  
c-)Namazda esnemek   d-)Namazda kıbleden başka yöne dönmek 
 
6- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan davranışlardan değildir? 
A- Namazda iken sağa sola bakmak.   B- Namazda iken gülmek. 
C- Namazda iken ayetleri yanlış okumak.  D- Namazda iken uyumak. 
 
7- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozar. 
A- Kolları sıvalı bir şekilde namaza durmak 
C- Namazda iken gözleri yummak 
B- Secdeye giderken pantolonunu çekmek 
D- Göğsünü kıbleden çevirmek 
 
Namazı bozan hallerden bazıları şunlardır. 
Namazda iken konuşmak 
Namazda kendi işitecek kadar gülmek 
Namazda iken, namazda olmayan birisine sesle veya işaretle komut vermek 
8- Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır. 
A) Abdestsiz olarak kılınan namazlar kabul olunmamaktadır. 
B) Namaz İslam’ın temel esaslarındandır. 
C) Namaz kılarken çevredeki etkilerden uzaklaşılmalıdır. 
D) Ergenlik çağına giren her Müslüman namaz kılmakla mükelleftir. 
 
9- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz? 
A) Kıbleden göğsü çevirmek 
B) Erkekle kadının yan yana bulunması 
C) Rükûda 1 defa “sübhâne rabbiyel azim” demek 
D) Namazda konuşmak 
 
I-Namazda iken gülmek  
II-Namazda iken esnemek  
III-Namazda iken konuşmak 
IV-Namazda iken öksürmek  
10- Yukarıda numaralandırılmış davranışlardan hangileri namazımızın 
bozulmasına neden olur? 
A)I ve II  B) II ve III   C)I ve III  D)III ve IV 
 

 
 

11. Namazın İnsana Kazandırdıkları 
 
“Namaz kılmadan önce Abdest alırız ve böylece günde beş kere 
vücudumuzun belli yerlerini yıkamış oluruz.” 
1- Verilen cümlede namazın bize kazandırdığı hangi davranışa değinilmiştir? 
A) Duygu dünyamızı zenginleştirir.  
B) Zamanımızı iyi kullanmayı öğretir. 
C) Davranışlarımızda bilinçli olmamızı sağlar. 
D) Bizleri temizliğe alıştırır. 
 
Namaz insana Allah’ı hatırlatır, davranışlarında bilinçli olmasını sağlar ve 
onu kötülüklerden uzak tutar, Namaz temizliğe alıştırır, Namaz zamanı iyi 
kullanmayı öğretir. Namaz günahları siler. Namaz insanın bütün 
çalışmalarının ibadet sayılmasını sağlar. 
2- Yukarıdaki cümleler aşağıdaki konulardan hangisini açıklamaktadır? 
A) Namazın İnsana Kazandırdıkları B) Namaza Hazırlık Şartları 
C) Namazın Kılınışı    D) Namaza Çağrı 
 
Namaz, günün belli saatlerinde kılındığı için namaz kılan kimse günlük 
işlerini belli bir programa göre yapar. Örneğin, sabah namazını vaktinde 
kılan biri, güne erken başlayarak gündüzden daha çok yararlanabilir. Diğer 
namazları da vaktinde kılabilmek için işlerini düzene koyar ve vaktini boşa 
harcamaz. 
3- Bu paragrafta namazın yararlarından hangisi dile getirilmiştir? 
A) Sorumluluklarını yerine getirme    B) Zamanı iyi kullanma 
C) Temizliğe alışma       D) Davranışlarda bilinçli olma 
 
Namaz, günde beş vakit yapılan bir ibadettir. Bu da insanın günde beş kez 
Allah’ın huzurunda olması demektir. Allah’a böylesine yakın olmak, insanın 
ona karşı görevlerini hiç unutmamasını sağlar. Kıskançlık, kin öfke gibi 
hislerden sakınır. Daha hoşgörülü ve anlayışlı olmaya özen gösterir. 
4- Yukarıda namazın hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? 
A- Namaz, temizliğe alıştırır. 
B- Namaz, zamanı iyi kullanmayı öğretir. 
C- Namaz, insanın duygu dünyasını geliştirir. 
D- Namaz, birlikte yaşama ve dayanışma bilincini sağlar 
 
 
 
 
 



Namaz günde 5 defa belli zamanlarda abdestli olarak kılınır. Bu ibadet, 
insanların yaratıcısı ile bağını canlı tutar. 
5- Bu bilgilere göre, namazla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez. 
A-Zenginlerin, aç ve yoksulların sıkıntılarını daha iyi anlamasına yardımcı 
olduğu 
B-İnsanın kendini Allah’a daha yakın hissetmesini sağladığı 
C- Zamanın düzenlenmesine katkı yaptığı 
D- İnsanları temizliğe alıştırdığı 
 
6- Aşağıdakilerden hangisi namazın insana kazandırdıkları arasında 
sayılmaz. 
a-)İnsanlardan uzaklaştırır   b-)Duygu dünyasını zenginleştirir 
c-)Temizliğe alıştırır    d-)Davranışlarında bilnçli olmayı sağlar 
 
7- Aşağıdakilerden hangisi namaz kılan birisi için söylenemez? 
a) Allah rızası için namaz kılan biri asla kötülük düşünmez  
b) Namaz kılan birinin, yardımlaşma, sevgi ve saygı duyguları gelişmiş olur.  
c) Allah’ın isteğini yerine getirdiği için gönlü huzur ve sevgiyle dolar  
d) Namaz kılmak kişinin davranışlarına hiçbir şey kazandırmaz. 
 
 
Namaz, günün belli saatlerinde kılındığı için namaz kılan kimse günlük 
işlerini belli bir programa göre yapar. Örneğin, sabah namazını vaktinde 
kılan biri, güne erken başlayarak gündüzden daha çok yararlanabilir. Diğer 
namazları da vaktinde kılabilmek için işlerini düzene koyar ve vaktini boşa 
harcamaz. 
8- Bu paragrafta namazın yararlarından hangisi dile getirilmiştir? 
A) Sorumluluklarını yerine getirme   B) Zamanı iyi kullanma 
C) Temizliğe alışma        D) Davranışlarda bilinçli olma 
 
9- Aşağıdakilerden hangisi namazın insana faydalarından biri değildir? 
A-) Namaz birlikte yaşama bilincini geliştirir. 
B-) Namaz insanı temizliğe alıştırır. 
C-) Namaz akrabalık bağlarını kuvvetlendirir. 
D-) Namaz insanı kötülükten uzaklaştırır. 
 
İnsanın duygu dünyasını zenginleştirir. 
Davranışlarda bilinçli olmayı sağlar. 
Birlikte yaşama ve dayanışma bilincini geliştirir. 
Temizliğe alıştırır. 
Zamanı iyi kullanmayı öğretir. 
10- Yukarıda verilen alışkanlık ve davranışların kazanılmasında hangi ibadet 
daha çok etkilidir? 
A) Günün belli zamanlarında kılınan beş vakit namaz 
B) Fakirlere verilen sadaka 
C) Ömürde bir defa yapılması farz olan hac 
D) Ekonomik güce bağlı olarak kesilen kurban 
 
 
11- İslam dinine göre namaz, çok önemli bir ibadet olup, dinin direği ve 
imanın belirtisidir. Allah’ın bize verdiklerine şükrün ifadesidir. Namazın 
yaşayışımız üzerinde birçok etkisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi namazın 
yaşayışımız üzerindeki etkilerinden değildir. 
A- Namaz kılan insan Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirir. 
B- Namaz insana gönül rahatlığı verir. 
C- Namaz kılan insanlar bu dünyada zengin olurlar. 
D- Namaz insanı hem vücut temizliğine hem de çevre temizliğine alıştırır. 
 
12- Namaz kılan insanlar, kısa bir süre de olsa günlük yaşamın 
sorunlarından uzaklaşırlar. O esnada Allah’la baş başa kalırlar. Akılları, 
duyguları ve bütün benlikleriyle Allah’a yönelirler. 
Parçadan namazla ilgili öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 
A) Kişilerin davranışlarından dolayı sorumlu tutulacağı  
B) Zamanı iyi kullanmayı sağladığı 
C) Müminler arası iletişimi artırdığı  
D) Kişiyi manevî huzura kavuşturduğu 
 
13- Aşağıdakilerden hangisi Kunut Dualarının anlamlarından çıkarılan bir 
sonuç olamaz? 
a) Allah’a Sığınmak   b) Tövbe etmek 
c) Ana-babaya saygı  d) Allah’a şükretmek 
 
 
14- Kunut duaları ne zaman okunur? 
a) Vitir namazının üçüncü rekâtında otururken 
b) Bayram namazının ikinci rekâtında ayaktayken 
c) Bayram namazının ikinci rekâtında otururken 
d) Vitir namazının üçüncü rekâtında ayaktayken 
 
 
 


