
6. SINIF 2. ÜNİTE 
NAMAZ İBADETİ 

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 

 
 
1- 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 
 
2- İslam’ın beş şartından biridir. 
Günde beş defa yapılan bir ibadettir. 
Dua okuyarak bazı beden hareketlerini yerine getirerek yapılır. 
3- Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Oruç b) Dua  c) Zekât  d) Namaz 
 
3-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 
 
4- “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.  
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. 
 
5- Aşağıdakilerden hangisi namaz kılmak için gerekli şartlardan birisi 
değildir?  
A) Öğrenim görmüş olmak     B) Akıllı olmak  
C) Ergenlik çağına gelmiş olmak   D) Müslüman olmak  
  
6- 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. 
 
 
 
 
 

 
7- 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? 
 
8- 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 
 
9- Aşağıdakilerden hangisi namazın farzlarından değildir. 
A- İftitah tekbiri  B- Rüku  C- İstikbali kıble D- Sübhaneke okuma 
 
10- Aşağıdakilerden hangisi namazın farzlarındandır. 
A- Fatiha suresini okumak    B- Namazın sonunda selam vermek  
C- Oturuşlarda Tahıyaytı okumak D- İftitah tekbiri almak 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
11- 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 
 
12- 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  
13- 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  
 
14- “… 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 
 
15-Gözle görülen pisliklerden (namaz kılınacak yer,elbise)temizlenmeye ne 
denir. 
A- Kadeyi ahıre     B- Necasetten taharet 
C- Hadesten taharet  D- Setril avret 
 
16- Müslümanların ilk kıblesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A- Mescidi Nebevi   B- Mescidi Haram  
C- Mescidi Aksa    D- Mescidi Kuba 
 
17- 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 
 
18- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan biri değildir? 
A) Vücuttan kan çıkması   B) Tuvalet ihtiyacı gidermek 
C) Yemek yemek     D) Namazda iken sesli gülmek 
 
19- 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 
 
 
20- "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 
aşağıdaki kavramlardan hangisi anlatılmaktadır? 
A)  Abdest  B)  Boy abdesti  C)  Oruç  D)  Teyemmüm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akıllı olan Ergen olan Müslüman olan 


