
6. SINIF 2. ÜNİTE 
NAMAZ İBADETİ 

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

 
 
1-  “Ey iman edenler, Namaz kılmak istediğiniz zaman yüzlerinizi ve 
dirseklere kadar ellerinizi yıkayınız. Başınızı meshediniz, topuklara kadar 
ayaklarınızı da yıkayınız." (Maide Sûresi, 6. Ayet) Bu ayet doğrultusunda 
aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?  
A) Yüzü yıkamak   B) Başı yıkamak  
C) Elleri yıkamak   D) Bütün bedeni yıkamak  
 
2- 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 
 
3- Teyemmümle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Teyemmümde ayaklar toprakla meshedilir. 
B) Abdesti bozan durumlar teyemmümü de bozar. 
C) Niyet teyemmümün farzlarındandır.  
D) Su olmadığı zamanlarda teyemmüm yapılır.  
 
4- Teyemmümle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Su olmadığı zamanlarda teyemmüm yapılır.  
b) Abdesti bozan durumlar teyemmümü de bozar. 
c) Niyet teyemmümün farzlarındandır.  
d) Teyemmümde ayaklar da toprakla meshedilir. 
 
5- Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından değildir. 
A- Ağza su vermek   B- Burna su vermek 
C- Niyet etmek    D- Bütün vücudu yıkamak 
 
6- 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. 
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 
 
7- 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. 
 
8- Aşağıdakilerden hangisini boy abdesti alırken yapmak zorunlu değildir?  
A) Ağza bol su alınarak üç kere yıkamak  
B) Burna üç kere su alınarak burun temizlemek  
C) Kulaklar ve ense meshetmek  
D) Hiç kuru yer bırakılmadan bedenimiz yıkamak.  
 
9- 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. 
 
10- 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. 
 
11- Namazdaki bölümlerin her birine ne denir. 
a-)Rukü   b-)Rekât   c-)secde  d-)Kıyam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
12- Rükûda aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleriz. 
A- Esselamü aleyküm verahmetullah  B- Sübhane rabbiyel azim 
C- Sübhane rabbiyel ala       D- Rabbena lekel hamd 
 
13- Rükûdan doğrulurken aşağıdakilerden hangisini söyleriz. 
A- Semiallahu limen hamideh  B- Sübhane rabbiyel azim  
C- Sübhane rabbiyel ala   D- Allahu ekber 
 
14- Namazda son oturuşta hangi duaları okuruz. 
A- Sübhaneke-Tahıyyat-Salli –Barik   B- Sübhaneke-Tahıyyat-Rabbena  
C- Tahıyyat-Salli-Barik-Rabbena   D- Tahıyyat-Sübhaneke-Rabbena 
 
15- Namazda son oturuşta aşağıdaki dualardan hangisi okunmaz. 
A- Tahıyyat  B- Rabbena  C- Salli-Barik  D- Kunut Duaları 
 
 
16- 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. 
 
17- Kamet ne zaman getirilir? 
A) Bütün namazlardan önce   B) Cenaze namazlarında 
C) Bayram namazlarından önce  D) Farz namazlardan önce 
 
 
18- 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 
 
19- 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 
 
20- Aşağıdaki namazlardan hangisine başlanırken kamet getirilir. 
A- Cuma Namazı B- Bayram Namazı C- Vitir Namazı D- Teravih Namazı 
 
Aşağıdakilerden hangisi ezan okunurken söylenmez. 
A) Hayya alessalah    B) Kad gametis salah  
C) Allahü Ekber    D) Lailahe illallah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


